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Предлагаемая работа представляетъ описаніе коралловъ и мшанокъ нижняго 

яруса средне-русскаго каменноугольнаго известняка. Значительная часть матеріала, 

послужившаго основаніемъ этой работы, была любезно предоставлена въ мое распоря¬ 

женіе администраціей музея Горнаго Института. Не менѣе цѣнный матеріалъ былъ 

предоставленъ мнѣ С. Н. Никитинымъ. Независимо отъ этого я воспользовался кол¬ 

лекціями Геологическихъ Кабинетовъ Казапскаго и Московскаго Университетовъ. На¬ 

конецъ, я воспользовался еще небольшой коллекціей коралловъ, доставленныхъ г. Бо¬ 

гословскимъ изъ Тамбовской и Рязанской губерній. 

Кораллы и мшанки няжняго яруса средне-русскаго каменноугольнаго известняка 

никогда не подвергались спеціальнымъ изслѣдованіямъ. Ихъ затрагивали только по¬ 

путно. Лонсдель въ приложеніи къ извѣстному сочиненію Мурчисона „ТЬе Оео1о§у 

оі' Киззіа іп Еигоре апсі іЬе Игаі Моніаінз" привелъ изъ нижнихъ каменноугольныхъ 

отложеній средней Россіи 9 видовъ (Бопзсіаіе, Аррепбісе А, ра§. 591—682, рі. А'). 

1. Сопзсіаіеіа {Іогі{огтІ8 Пет., р. 608. Боровичи, Новг. г., а также между Тихви- 

яымъ и Устюжной=і. /Іогфгтіз Нет. 

2. Ііопзсіаіеіа таттііаге Бопзсі., р. 606; р. Прыкша, Новг. г. = Ь. Цогі[огтія I Іеш. 

3. ІЛОіосІепгЛоп сопсатегаіит Бопзсі., р. 599; Осетръ, Тульской губерніи = /А- 

Ііюзігоііоп }ипсеит Нет. 

4. Ыііюііепгд/оп созіаіит Бопзсі., р. 598; IІеремыінль = Ыікозігоііоп зр. 
5. Азігаеа етагсгаіа Гізсііег. (Бонсіз.), р. 605; Боровичи, Новг. губ. Ьопзсіа* 

Іеш (Іог'фуппіз И. 
6. Скаеіеіез МаЬаіиз ГізсЬ. (Бопзй.), р. 596; Боровичи Новг. губ.=СІіаеЫез 

гасііапз Гізсіі. 
7. Скаеіеіез гаЛіапз НзсЬ. (Бонсіз.), р. 595, 1. 9. Боровичи, Новг. губ., Вы¬ 

тегра, Олонецкой губ., К&луѵ&= Скаеіеіез гасііапз НзсЬ. 

8. Вугіпдорога рагаііеіа ГізсЬ. (Бошіз.), р. 591, Калуіа, 1\ла, Тарусса на 

р. Окѣ = Вугіпдорога рагаііеіа ГізсЬ. 
9. Вугіпдорога сіізіапз ГізсЬ. (Бопзсі.,), р. 592. Столбинскій овраіъ, у села Ше 

роховичей, на р. Прыкшѣ, Новг. губ.=Вугіпдорога сіізіапз ГЬсЬ. 

Труды Геол. Ком. Нов. сер., вып. 14. 
1 



2 А. 1ІІТ У К Е Н В К Р Г'Ь. 

Стефанъ указалъ въ „ ѴегЬапсІІітдеп сіег Мінега1о§і8СІіеп СезеПзсЬаК гм 8і. Ре- 

Іегз1шг§“ за 1857 —1858 годы двѣ мшанки, найденныя имъ на р. Метѣ, у г. Боро- 

вичей, въ Новгородской губерніи. Указанныя имъ мшанки опредѣлены, судя по рисун¬ 

камъ, невѣрно. Его Ріуіорога ріита М’Соу представляетъ обломокъ сѣтки ЕепезіеПа 
ѵепегіз Еізеіі., а его Ріуіорога тиШрога сѣтку одного изъ видовъ Роіурога. 

у Эйхвальда въ его „БеіЬаеа Коззіса“ приведено, сравнительно, мало ко¬ 

ралловъ — всего 25 видовъ, изъ нижняго яруса средне-русскаго каменноугольнаго 

известняка и, къ сожалѣнію, большинство ихъ, благодаря неопредѣленнымъ діагнозамъ и 

не достаточно яснымъ рисункамъ, не могло быть выяснено и описано. 5 Эйхвальда 

указаны слѣдующіе 12 опредѣленныхъ видовъ коралловъ: 

1. Скаеіеіез /азіідіаіш ЕісІіѵѵаЫ. Алексинъ, Тульской губ = СкаеЫез гагМапз 

Гізсііег. 

2. Зугіпдорога птиіоза ОоЫТ Тульская г., с. Подмоклое=& гатиіоза ѲоІдІ. 

3. Зугіпдорога рагаііеіа Еізсііег, г. Одоевъ— 8. рагаііеіа Еізеіі. 
4. Аиіорога герепз К. еі У*. Калужская губ. = М. герепз К. еі ЛѴ. 

5. Агскаеорога гедиіагіз Еіс1і\ѵ., р. Серена, Козельскій у., Калужской губерніи — 

Оегпіігеііа соіитпагіз ѵ. гатоза 8 с 1і 1. 

6. СИзіоркуИит ішЫпаігт М’Соу, р. Каменка у Боровичеп, въ Новгородской г.= 

ІИЪгторМІІит іигЫпаІит М’Соу. 

7. ЫіЬозігоігоп ШатЫпі Е. Н. (Эйхвальдъ) Калужская губ. = Е. ссіезрііозит Маіі. 

8. Віікозігоііоп <фпе Гіеш. (Эйхвальдъ) Боровнчи, Новг. губ., Перемышль Ка- 

лужск. губ.=Ь. зр. 
9. ІАікозігоЫоп іггедиіаге РЬШ. (Эйхв.) Боровнчи, Новгородской губ., р. Осетръ, 

Тульской губерніи=і. зр. 
10. Віікозігоііоп дшгсеит Еіеш. (Эйхвальдъ) Алексинъ, Тульской губерніи, 

с. Корово Калужской \\ —В. дипсеит Еіет. 

11. Вопзсіаіеіа /Іогі(Ьгтіз Еіет. Боровнчи, Новгородской губ., Алексинъ, Туль¬ 

ской г., между Устюжной и Тихвинымъ=Х. /Іогі/огтіз Еіет. 

12. Ьопзсіаіеіа раріііаіа (рагі.) Е. Н. Боровнчи, между Тихвинымъ и Устюжной 

Новгородской губ. — В. раріііаіа Е. Н. 

Слѣдующіе 12 видовъ коралловъ остаются неопредѣленными: 

Зіепорога арргохшаіа Еісііхѵ., с. Слобода, Тульской губерніи. 

Агскаеорога ехіііз Еіс Ь \ѵ., с. Слобода, Тульской губерніи. 

Веаитопііа Едегіопі Е. Н. (Еісііѵѵаісі). Алексинъ, Тульской губерніи. 

МѵеоШез сіергеззиз Еіет. (Еіс1і\ѵак1). Калуга. 

Висиіа рагаііеіа Еіс 1іхѵа 1 (1, с. Слобода, Тульской губерніи. 

Ааркгепігз сіепіісиігті Еіс)і \ѵа 1(1, г. Калуга. 

Ааркгепііз суііпсігіса (Е. Н.) ЕісІиѵаЫ. Алексинъ, Тульской губерніи. 

ЯаркгепИз агіеііпа (Еізеіі.) ЕісНхѵаІН. Алексинъ, Тульской губерніи. 
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ТгоскоркуПтп гасіісаіиш Еісіпѵ. Калужская губернія. 

МепорТіуІЫт гозиіа Еісіпѵаісі. Алексинъ, Тульской губерніи. 

Апізорігуііит сопіѵепз Еісіпѵаісі. Алексинъ, Тульской губеріи. 

Суаіігорііуііит реііоіаіиш Еісіпѵ., с. Перово, Калужской губ. 

Аиіорігуііит гпЦехит Еісіпѵаісі. Алексинъ, Тульской губерніи. 

ЪопзАаІеіа сагЪопагіа Еісіпѵаісі с. Слобода, Тульской губерніи. 

Изъ мшанокъ Эйхвальдъ приводитъ для нижняго яруса средне-русскаго камен¬ 

ноугольнаго известняка только двѣ формы ѴепезІеЛа геНсиЬт Еісіпѵаісі и Рте- 

зіеііа іп(гтсЩгіІіі'огтгз С о 1 <1 і'. = Р. ѵепегіз Еізсііег. 

Кромѣ того, Эйхвальдъ указываетъ изъ этой толщи еще 5 видовъ рода Ѵіпси- 

Іагіа, которыя я ставлю въ рядъ мшанокъ группы Скеііозіотаіи: Ѵіпсиіагіа тигісаіа 

Еісіпѵ., Ѵіпсиіагіа арргохіпаіа Еісіпѵ., Ѵіпсиіагіа Іепеііа Еісіпѵаісі, Ѵіпсіііагіа гагі- 

рога Еісіпѵаісі и Ѵіпсиіагіа огпаіа Еісіпѵаісі. 

Г. Струве въ своемъ мемуарѣ о каменноугольныхъ отложеніяхъ южной части 

московскаго каменноугольнаго бассейна (ЁЬег сііе 8сЫсМеп1о1§е іи йен Саг1>оиаЫа§е- 

гшщен іш зіійІісЬеп Тііеіі йез тозкаііег КоЫепЪескепз. А. Зігиѵе. Міі 1 Кагіе. Мёш. 

йеГАсай. Ітр. йез Зсіепсез йе 8і. РёІегзЬоигд. Т. XXXIV, № 6, 1886) приводитъ изъ 

нижняго яруса каменноугольной толщи 32 вида коралловъ изъ группы ТаЪиЫа, 

ТеігасогаЛа и Нехасогаііа. Большая часть этого матеріала, собраннаго г. Струве, я 

имѣлъ въ своемъ распоряженіи и могъ такимъ образомъ провѣрить данныя имъ опре¬ 

дѣленія. Нѣкоторыя опредѣленія пришлось измѣнить, послѣ детальнаго изслѣдованія, 

а другія формы остались неопредѣленными. 
Въ помѣщенномъ ниже спискѣ указаны въ лѣвомъ столбцѣ опредѣленія і. Оіруве, 

а въ правомъ мои опредѣленія. 

ТаЪііІаѣа. 

Зугіпдорога сіізіапз Еізсііег 

Зугіпдорога геіісиіаіа С о 1 (11. 

Зуппдорога дгасіііз Кеуз. рагі. 

Зугіпдорога рагаііеіа Гізсіі. 

Зуппдорога гашиіоза О о 1 й ѣ . 

Зуппдорога аЪсШа К о п. = Зугіпдорога 

Міскеііпіа тедазіота Е. Н. = ? 

К. рагаііеіа Еізсіі. 

5, гатиіоза Соійі. 

К. геіісиіаіа О о 1(11. 

3. дгасіііз Кеузегі. 

3. <Ігзіапз Еізсіі. 

дідапіеа ТЬошз. 

Теѣгасогаііа. 

СуаЛіахопіа согпи Е. Н.=? 

/аріѵгепііз суііп сігіса 8 с и 1 е г = Сапіпіа гоззіса 81 и с к е п Ь. 

ѴарІггепЫз сі. Отаііиізі Е. Н. = ѴаркгепПз сі. ѵегтіеніаге Коп, 

Атріехиз агіеііпа Кеуз. = ? 



4 А. Ш'ГУКЕНБЕРГЪ. 

ЫіІюзігоЫоп Рогііоскі Е. Н. 

) рагі. Сапіпга РаЪизепі ЗіискепЪ. 
Атріехиз гоЪизіт Коп. = { раП_ СтЫа Неітегзет ЗіискепЪ. 

] рагі. Сапгпіа согпиіа ЗіискепЪ. 
Атріехиз ехсаѵаіт Е. Н. = | раг(. сіізіорЪуІІит ЬопзМеі ЗіискепЪ. 

Атріехиз согаДоісІез Зо\ѵ. = Сапіпга ТзсЪетузсЪет ЗіискепЪ. 

Атріехиз Непзіот М’Соу.=? 

СуаіЪорЪуІіит рагасісіа М’Соу = Копіи скорЪуІІит гоззіеит 8іискепЪег§. 

( рагі. ІЛіЪозігоііоп Рогііоскі Е. Н. 

{ рагі ЫЫюзЬгоЫоп М’Соуапит Е, Н. 

ЫіЪозігоііоп сопсатегаіит Кеув. — ЫіЪозігоііоп уипсеит Еіеш. 

ЫіЪозігоііоп іпіегтесііит Еісіпѵ. = ? 

ЫіЪозігоііоп іггедиіаге РЪШ.— ЫіЪозігоііоп гггедиіаге РЪіІІірз. 

ЫіЪозігоііоп іипсеит ЕіешЫіЪзігоііоп /ипсетѣ Еіет. 

ЫікозігоЫоп Магігпг Е. Н.=ЫіЪозігоііоп саезрііозит Магі. 

Ііопзсіаіеіа Ііогі/'огтіз Г1ет.= РопзйиЫа /Іогі/Ьгтіз Еіет. 

Ропзсіаіеіа Вгоппі Е. Н. = РіЬипорЪуПит імгЫпаітп М’Соу. 

Ропзсіаіеіа гидоза Е. Н. = Ьопзсіаіеіа сІиЫісаіа Магііп. 

АиІорКуІІит (ипдііез Е. Н. — СусІорЪуІІит ТЪотзопі 8іискепЪег§. 

СІізіорЪуІІит іигЫпаіит Е. Н.=РНЬипорЪуІІит ІтЫпаіит Е. Н. 

ІіорЪорЪуІІит Копіпскі Е. Н. = ? 
АхорЪуІІит гаЛгсаіит К о п.=ЬорЪорЪуИит Тгапізскоісіі 81искепЪег§. 

ЗігерЪосІез МигсЫзопі Е. Н.) рагі. = Зігерігосіез МигсЫзопі Е. Н. 

ШгерЪосІез ЗіжкепЪегді Е. Н. I. рагі. = ЗігерЪосІез дідапіеиз ЗіискепЬегд. 

Иехасогаііа. 

НеіегорЪуШа дгашігз М’Соу—НехарЪуШа рггзтаііса ЗіискепЪегд. 



АпЙіогоа. 

Нехасогаііа. 

Авігаеісіае Е. н. 

Раіаеазѣгасеае Бипсап. 

НехарНуІІіа поѵ. §еп. 

Этотъ родъ обнимаетъ одиночные кораллы, имѣющіе вытянутыя, призматическія, 

иногда почти цилиндрическія ячейки съ толстыми стѣнками и вполнѣ правильно раз¬ 

витыми вертикальными перегородками, сходящимися въ центрѣ, такъ что въ горизон¬ 

тальныхъ разрѣзахъ онѣ имѣютъ форму шестиугольной звѣзды. Этотъ вновь установ¬ 

ленный родъ отличается отъ рода ЛеЬегорІіуІІит, установленнаго въ 1849 году М’Соу, 

тѣмъ, что у послѣдняго вертикальныя перегородки не представляютъ правильнаго ра¬ 

діальнаго расположенія. Въ ячейкахъ замѣтны еще вполнѣ развитые потолочки. Къ 

этому роду, повидимому, должны быть отнесены два вида, установленные Дунканомъ: 

Ееіегорііуііит М’Соуі и НеІерорЪуІІит ІлуеШ. 

1, НехарІіуШа різтаііса и. зр. 

Таб. 3, фиг. 5 а—сі. 

Въ моемъ распоряженіи находились только обломки одиночныхъ, удлиненныхъ 

ячеекъ этого вида, лишенные чашекъ. Ячейки эти представляются въ видѣ не вполнѣ 

правильныхъ шестиугольныхъ призмъ, нѣсколько изогнутыхъ и имѣющихъ болѣе или 

менѣе закругленныя ребра, такъ что иногда они являются почти цилиндрическими. 

Такимъ образомъ горизонтальные разрѣзы этихъ ячеекъ бываютъ то эллипсои¬ 

дально-округлыми, то болѣе или менѣе правильно шестиугольнЕлми. Поверхность тол¬ 

стой стѣнки ячеекъ обнаруживаетъ обыкновенно продольныя желооовидпыя углубленія, 

которыя выражены болѣе или менѣе рѣзко и соотвѣтственно этому обособлены также 
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болѣе или менѣе рѣзко нѣсколько выдающимися округлыми продольными ребрышками. Эти 

ребрышки и придаютъ овально-шестиугольное очертаніе горизонтальнымъ разрѣзамъ ячеекъ. 

Чашки ячеекъ этого коралла не сохранились. Стѣнки ячеекъ вполнѣ плотныя и очень 

толстыя. При поперечинкахъ ячеекъ въ о шш. толщина стѣнокъ достигаетъ 1 шш., такъ 

что діаметръ внутренней цилиндрической полости ихъ не превышаетъ о тт. Въ гори¬ 

зонтальныхъ разрѣзахъ ячеекъ замѣтны вполнѣ развитыя и плотныя вертикальныя пере¬ 

городки, въ числѣ 6, доходящія до центра и тамъ соединяющіяся. Въ ячейкахъ за¬ 

мѣтны также и вполнѣ развитые, нѣсколько изогнутые потолочки. Разстоянія между 

послѣдними колеблятся отъ 1 —0,5 шш. 

Образцы этого коралла доставлены въ Музей Горнаго Института г. Струве. Мо¬ 

жетъ быть, со временемъ придется присоединить установленный мною видъ къ Я. М’Соуі, 

установленному Дунканомъ. 

Эта форма встрѣчена исключительно въ нижнемъ отдѣлѣ каменноугольной сисіемы. 

Мѣстонахожденіе: дер. Плоская на лѣвомъ берегу р. Прони, Веневскаго у., Туль¬ 

ской губ., и дер. Похвиснева, на лѣвомъ берегу р. Тарусы, Тарусскаго уѣзда, Калуж¬ 

ской губерніи (Музей Горнаго Института). 

ТаІШІаІа М. ЕсЬѵагсІз еь Наіше 

Аи1орогі(1ае (ТиЪиІоза Е. Н.) 

Аиіорога ОоЫйізз 1826. 

1. Аиіорога герепз Кпогг еі ЛѴа 1 сЬ. 

Таб. I, ф. I а—Ь. 

Описаніе и синонимика этой формы приведены въ моей монографіи „Кораллы и 

мшанки верхняго яруса среднерусскаго каменноугольнаго известняка (Труды I еолог. 

Комитета, томъ У, № 4). 

Полипнячкп этой формы встрѣчены наросшими вмѣстѣ съ скорлупками ЗрггогЬгз 

сарегаіиз М’Соу на поверхности ячейки Мепорііуііит зр., происходящей изъ Новго¬ 

родской губерніи. 

Мѣстонахожденія. Новгородская губернія, Боровичскій уѣздъ, р. Мета, Пестрецы. 

Оригиналъ принадлежитъ Геологическому кабинету Казанскаго Университета, куда до 

ставленъ г. Свѣчинымъ. 
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Кораллы и мшанки нпжн. отдѣла средиеру 

Зугіп&орогійае. 

Зугіпдорога ОоШив® 1826. 

2. Зугіпдорога рогиЛеІи ЕізсЬег. 

Таб. I, ф. 2, а, Ь, с. 

Синонимика этого вида указана въ моей монографіи „Кораллы и мшанки верхняго 

яруса среднерусскаго каменноугольнаго известняка- (Труды Геологическаго Комитета 
т. V, № 4-й). 

Считаю нужнымъ сдѣлать нѣкоторыя дополненія къ характеристикѣ этого вида, 

данной въ указанномъ выше мемуарѣ. Изслѣдуя экземпляры этого вида, происходящіе 

изъ верхняго яруса каменноугольной системы Евр. Россіи, я пришелъ къ заключенію, 

что разстоянія между отдѣльными ячейками не превышаютъ 1,5 шш. Въ настоящее 

же время мои изслѣдованія полипняковъ, происходящихъ изъ нижняго яруса каменно¬ 

угольныхъ отложеній Евр. Россіи привели меня къ выводу, что разстоянія между бли¬ 

жайшими ячейками бываютъ и нѣсколько болѣе и достигаютъ 2 шш. Затѣмъ, слѣдуетъ 

еще замѣтить, что основанія полипняковъ этого вида, какъ и у другихъ формъ этого 

рода, представляютъ какъ оы сѣтку, сплетенную изъ довольно короткихъ и изогнутыхъ 

ячеекъ, высылающихъ почки при своихъ устьяхъ. Эти петлевидныя сѣтки служатъ осно¬ 

ваніемъ для вертикально стоящихъ, болѣе или менѣе параллельныхъ ячеекъ, развиваю¬ 

щихся изъ указанныхъ выше почекъ. Этотъ видъ встрѣчается довольно рѣдко въ ниж¬ 

немъ отдѣлѣ каменноугольныхъ образованій средней Россіи. 

Мѣстонахожденія. Новгородская губернія, Боровпчскій уѣздъ: р. Мета, дер. Пу¬ 

стошка; р. Крупа, около деревни Шипиной. Оригиналы принадлежатъ Геологическому 

кабинету Казанскаго Университета. Тамбовская губернія, Шацкій уѣздъ, р. Азя, между 

с.с. Катериновскимъ и Богословскимъ. 

3. Зугіпдорога гатиіоза ОоЫГ. 

Таб. I, ф. 3, а, Ъ, с. 

Синонимика сообщена въ моемъ мемуарѣ. „Кораллы и мшанки каменноугольныхъ 

отложеній Урала и Тимана". Въ этомъ же сочиненіи сообщена и характеристика этого 

вида. Эта форма встрѣчается въ нижнемъ отдѣлѣ каменноугольной системы, въ средней 

Россіи довольно часто. 

Мѣстонахожденія. Калужская губернія, Козельскій уѣздъ, на правомъ берегу 

р. Серены, около дер. Городцы. Тарусскій уѣздъ, р. Тарусса, между Рудней и За- 

лужьемъ, на лѣвомъ берегу р- Лютимкп, правомъ притокѣ р. Черепети, противъ дер. 

Агѣевой. Рязанская губерпія, Михайловскій уѣздъ, р. Толмачевка. Тульская губер- 
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пія. г. Веневъ н г. Алексинъ. Образцы изъ всѣхъ этихъ мѣстъ хранятся въ Музеѣ Гор¬ 

наго Института. Новгородская губернія, Боровичскій уѣздъ: р. Мета, около порога 

Бобровика, р. Мета, правый берегъ, выше Козьяго Брода; Р. Быстраца. Образцы изъ 

этихъ мѣстъ принадлежатъ Геологическому Кабинету Казанскаго У ниверситета; они 

доставлены г. Пятницкимъ. 

4. Зугіпдорога геіісиіаіа боІсНизз. 

Таб. I, фиг. Л. а, Ь, с. 

Смотри синонимику въ моемъ мемуарѣ: „Кораллы и мшанкп каменноугольныхъ отло¬ 

женіи Урала и Тимана“. 

Въ этомъ же сочиненіи приведена и характеристика этого вида. На одномъ изъ 

экземпляровъ, происходящемъ изъ Новгородской губерніи и хранящемся въ Геологиче¬ 

скомъ Музеѣ Казанскаго Университета, замѣтны вертикальные ряды иголъ. 

Мѣстонахожденія. Калужская губернія. Бумажная фаорика Говарда, около Троиц¬ 

кой станціи Сызрано-Вяземской ж. д. (ІНрадеръ); городъ Тарусса (Никитинъ). Ря¬ 

занская губернія, ІІронскій уѣздъ, р. Проня у дер. Симіоновой и у дер. Лыковой; 

г. Пронскъ (С. Н. Никитинъ). Михайловскій уѣздъ, р. Проня, въ 8-хъ верстахъ 

отъ города Михайлова (Музей Горнаго Института). Рижскій уѣздъ, р. Мостья, с. Ки- 

риловка (Богословскій). Тульская губернія, Веневскій уѣздъ, р. Осетръ, выше дер. 

Причалъ; гор. Алексинъ (Музей Горнаго Института). Новгородская губернія, Боро¬ 

вичскій уѣздъ, р. Мета. Прекрасный экземпляръ этого вида, доставленъ Свѣчинымъ 

(Геологическій Кабинетъ Казанскаго Университета). 

5. Зугіпдорога дгасіііз Кеузег1іп§. 

Таб. I, фиг. 5. «, 6, с и фиг. 6 а, Ь, с. 

Смотри синонимику въ моемъ мемуарѣ „Кораллы и мшанки каменноугольныхъ 

отложеній Урала и Тимана“. Характеристика этого вида приведена мною также въ этой 

монографіи. Можно, однако, прибавить, что въ хорошо сохранившихся ячейкахъ этого 

вида, при устьяхъ ихъ, замѣтны вертикальные ряды небольшихъ иголъ. Въ коллекціи 

музея Казанскаго Университета находятся полипняки этого вида съ ячейками, содер 

жащнми такія иглы, и происходящіе изъ Тульской губ. Основаніе полипняковъ этого 

вида, какъ и у другихъ видовъ этого рода, петлевидное. 

Мѣстонахожденія. Калужская губернія. Безъ точнаго обозначенія мѣстности 

(Кол. Московскаго Университета); р. Ужердь, правый притокъ р. Оки, около дер. Нау¬ 

мовой (Коллекція Горнаго Института). ІІеремышльскаго уѣзда, село Михайловское, па 

лѣвомъ берегу р. Ватки (Коллекція Горнаго Института). Тульская губернія, г. Алек- 
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сииъ (Коллекція Геологическаго Кабинета Казанскаго Университета). Новгородская 

губернія, Боровичскіи уѣздъ, р. Крупа, дер. Шипина. Послѣдній экземпляръ достав¬ 

ленъ въ Геологическій Кабинетъ Казанскаго Университета Свѣчинымъ. 

6. ЗуНпдорот дідтіеа Тііошяоп. 

Таб. 1, фиг. 7 а, Ь, с. и Таб. 4. ф. 2 а, Ь, с. 

1883. Вугіпдорога дідапіец ТЬопізоп. Согаів оі’ сагЬ. зуві. оі' йеоНапф. Ргос. оі Ыіе РІііІ. 8ос. оГОІаздоѵѵ. 
ѴОІ. XIV, р. 320, рі. III, 1. 24. 

1889. Зугіпдордга ттдоіісп Ѵеп,іико\ѵ. Веп юковъ, Н пжнекамевноуголмшл отложенія р. Бард унт. 
южной Монголіи. Записки Минер, Общ II серія, часть 25, стр. 213. 
Таб. ф. 4 и 5. 

Полипняки этого вида состоятъ изъ нѣсколько изогнутыхъ, крупныхъ, цилиндри¬ 

ческихъ ячеекъ, діаметръ которыхъ колеблется отъ 3,5 до 5 шш. Разстояніе между 

ячейками измѣняются отъ 2 до 5 и даже 6 шш. Часто ближайшія ячейки группи¬ 

руются парами, болѣе сближенными. Разстояніе между такими сближенными ячейками 

обыкновенно не превышаетъ 2 шш. 

Горизонтальныя трубки, соединяющія ячейки, имѣютъ до 2 шш. въ діаметрѣ; 

онѣ довольно рѣдки. Почкуются ячейки въ полйішякахъ этого вида довольно рѣдко и 

обыкновенно только при ихъ основаніи. 

Внутри ячеекъ, въ горизонтальныхъ и въ продольныхъ разрѣзахъ хорошо видны 

воронкообразные потолочки. Стѣнка ячеекъ довольно толстая, она обнаруживаетъ до¬ 

вольно рѣзко выраженныя кольцевыя вздутія и перетяжки. На горизонтальныхъ раз¬ 

рѣзахъ ячеекъ видны иглы, въ видѣ небольшихъ шиповидиыхъ выступовъ. Невидимому, 

эти иглы располагались въ 20 вертикальныхъ рядовъ. Эта форма встрѣчается довольно 

рѣдко въ нижнемъ отдѣлѣ каменноугольныхъ отложеній Средней Россіи. 

Мѣстонахожденія. Тульская губернія, г. Алексинъ (С. Н. Никитинъ) и р. > і ра 

лѣвый берегъ, между деревнями Пахомовой и Смагнной. (Коллекція Музея Іорнаю 

Института). 

7. ЗуНпдорога (іівіош РізсЬег. 

Таб. I, фиг. 8 а, Ъ, с. 

1851. НагтосШез сІЫапз Різсііег. Огуеіодгаріііе Фе Мозсои, р. 161, <• 1 01Ои -)• .. . 
1851. Вугіпдорога Шапз М. ЕФмагФз 6і А. Наішс. Роѣ Іовз. Фев Мгг. ра-, Р- рі. -<>, Щ- *• 
1872. Вугіпдорога сіізіапз Копіпск. Хоиѵеііев КесЬегсЬез ВІс., р 1.21, рБ XI, пц. Ь 
1883. Інпдіога ,Шаш ХЬош.оп. Оогаі* оі СагЬ. 8уЯ. оГ. «ММ. ГгосшІ. оі ,Ьо РЫ1.8,,,-. оі Ыаа- 

§0ЛѴ. ѴоІ XIV, р. 330, рі. IV, 1. 8, 8 а 

Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ установилъ этотъ видъ по экземпляру, найденному 

въ валунныхъ отложеніяхъ окрестностяхъ села Архашельскаю, вь 10 верстахъ о 

Москвы. Въ своей характеристикѣ онъ говоритъ, что „Іез ІиЬез зон! сіізіапз 
2 

Труды Геол. Ком. Нов. сер., 8ЫП 11 
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ствительно, полнпнякп этого вида разобщенностью своихъ ячеекъ весьма рѣзко отли¬ 

чаются отъ полииняковъ 5. рагаііеіа Гівсіі. и нѣкорыхъ другихъ видовъ, съ которыми 

можно было бы пхъ смѣшать по одинаковымъ діаметрамъ ячеекъ. Полипняки этой 

формы состоятъ изъ удлиненныхъ и мѣстами довольно изогнутыхъ, цилиндрическихъ 

ячеекъ, діаметръ которыхъ равенъ 2 пип. Разстояніе между сосѣдними ячейками измѣ¬ 

няется отъ 2 до б пип.; онѣ бываютъ болѣе сближены въ мѣстахъ соединенія ихъ 

горизонтальными трубками и наиболѣе разобщены въ промежуткахъ между ними. Это 

совершенно согласуется и съ разстояніями между ячейками, показанными на рисункѣ 

Фишера. Конингкъ, конечно, ошибается, утверждая, что эти разстоянія колеблются 

только между 4 и 6 юю. Разстояніе между горизонтальными трубками, соединяющими 

ячейки иолипняковъ 8. (НЫстз, измѣняется отъ 5 до 8 юш., а иногда доходитъ даже 

до 10 тш. Въ поперечныхъ и продольныхъ разрѣзахъ ячеекъ видны очертанія воронко¬ 

образныхъ потолочковъ. Стѣнка ячеекъ обнаруяшваетъ слабо выраженную вертикаль¬ 

ную бороздчатость, а также и неправильную аннуляцію. 

Этотъ видъ весьма мало распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ извест¬ 

някѣ Средней Россіи. 
Мѣстонахожденія. Тульская губернія, р. Вашана, правый притокъ р. Оки, въ 

1 верстѣ выше дер. Мясоѣдовой (Коллекція Музея Горнаго Института). 

8. Зугіпдорога с/. Іаіа РІііПірз. 

Таб. I, фиг. 9. а, Ь. 

1836. Зугіпдорога Іаіа РЫПірѣ беоі. оі ѴогкзЫге Р. II, р. 201. 
1844. (1862.) Зугіпдорога Іаіа М’Соу. Вупорзіз. еіс., р. 190. 
1851. Зугіпдорога Іаіа Ес1\ѵаг<1з еі Наіш. Роі. Іозз. сівэ Івѵ. раі., р. 286. 
1853. Зугіпдорога Іаіа ТЬотзоп СогаЬ оі' СагЬ. вуз*, оі 8соі1апѣ Ргоесесііпдз оі &е РЫІір. 8ос. оГ. 

(Иазіішѵ .V: XIV, р. 328, рі. III, р. 23. 

Полипняки этой формы состоятъ изъ болѣе или менѣе удлиненныхъ, довольно 

сближенныхъ и нѣсколько изгибающихся цилиндрическихъ ячеекъ, діаметръ которыхъ 

колеблется около 1 шш. Разстояніе между ячейками варіируетъ обыкновенно отъ 0,5 

до 1 тш. и не превышаетъ 1,5 пт. Разстоянія между трубками, соединяющими ячейки, 

обыкновенно равны 2 тш. Стѣнка ячеекъ, сравнительно съ діаметромъ, толста; она 

обнаруживаетъ нѣжныя, продольныя бороздки и довольно рѣзко выраженную аннуля¬ 

цію. На изломахъ ячеекъ можно отличить концентрическія очертанія воронкообразныхъ 

потолочковъ. 

Эта форма, повидимому, встрѣчается очень рѣдко въ нижнемъ отдѣлѣ каменно¬ 

угольныхъ отложеній Средней Россіи. 

Мѣстонахожденія. Рязанская губернія, р. Ранова, около села Ключей (Коллекція 

Музея Горнаго Института). 
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9. 8'угіпдорот гшІеа п. 8р. 

Таб. I, ф. ю, а, Ь. 

Полинняки этого вида состоятъ изъ удлиненныхъ, нѣсколько изогнутыхъ цилиндри¬ 

ческихъ ячеекъ, діаметръ которыхъ около 0,5 пип. Разстоянія между ячейками ко- 

леблятся отъ 0,5 до 1 тпц мѣстами онѣ нѣсколько болѣе разобщены. Разстоянія 

между соединительными трубками измѣняются отъ 0,25 до 2 шт,; наиболѣе часто эти 

разстоянія равны 1 шю. Стѣнка ячеекъ обнаруживаетъ слабую аннуляцію. На гори¬ 

зонтальныхъ разрѣзахъ ячеекъ видны концентрическія очертанія воронковпдныхъ по- 

толочковъ. 

Небольшой діаметръ ячеекъ и другія особенности строенія позволяютъ легко отли¬ 

чить эту форму отъ другихъ оолѣе или менѣе близкихъ формъ. Этотъ видъ встрѣченъ 
въ нижнемъ отдѣлѣ каменноугольной системы. 

Мѣстонахожденія: Новгородская губернія, Боровичскій уѣздъ, р. Мета, правый бе¬ 

регъ, около порога Бобровика. Оригиналъ принадлежитъ Геологическому Кабинету 
Казанскаго Университета. 

СЬаеѣеШае Е. Н. 

Сііаеіеіез Кікеѣег ѵ. ДѴаІсІЬеіт 1827. 

10 Сііаеіеіез гшііат Еізсііег 

Характеристика этого вида и его синонимика помѣщены въ моей монографіи „Ко¬ 

раллы и мшанки верхняго яруса средне-русскаго каменноугольнаго известняка". 

Этотъ видъ довольно часто попадается въ нижнемъ отдѣлѣ каменноугольныхъ 

отложеній Средней Россіи, хотя и не встрѣчается большими полнпняками. Въ указанной 

выше монографіи вкралась опечатка: сказано, что на о пни. приходится 12 —15 ячеекъ, 

такое количество ячеекъ приходится на 10 шт. 

Мѣстонахожденія: Новгородская губернія. Боровичскій уѣздъ. Р. Мета; иорогъ 

Выпъ, выше Боровичей (доставилъ Свѣчинъ); с. Ровное, на нравомъ берегу (доста¬ 

вилъ Пятницкій); р. Быстрпца, (доставилъ Свѣчинъ). Калужская губернія, 

фабрика Говарда, у Станціи Троицкой, на Сызрано-Вяземской ж. д. (доставилъ III ра- 

деръ), Рязанская губернія. Ряжскій уѣздъ; село Кириловка (Богословскій). Тверская 

губернія. Вышній Волочекъ—(Свѣчинъ); оригиналъ находится въ Геологическомъ 

Кабинетѣ Казанскаго Университета. 

11. Сііаеіеіез Шзсііегі ЗіискепЬегё. 

Характеристика этого вида дана въ моей монографіи „Кораллы и мшанки верх¬ 

няго яруса средне-русскаго каменноугольнаго известняка11. Здѣсь я долженъ только 
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ввести такую же поправку, которая введена въ характеристику Окаеіеіез тасНапз Гізсііег. 

И тутъ, по иедоразумѣнію, показаны на 5 інш. 20—22 ячейки, на самомъ же дѣлѣ 

такое число ихъ приходится на 10 тш. 

Мѣстонахожденія: Новгородская губернія, Боровичскій уѣздъ, р. Мета, г. Боро- 

вичи (Свѣчинъ). Коллекція Казанскаго Университета. Московская губернія, Серпу¬ 

ховскій уѣздъ. Р. Ока, дер. Лужки (С. Н. Никитинъ). Калужская губернія; г. Та¬ 

руса, Игнатовская гора, (С. Н. Никитинъ). Коллекція Геологическаго Комитета. 

Тульская губернія. (Коллекція Московскаго Университета). 

беіпіігеііа \Ѵаа^еп еі \Ѵеп2е 1 1887. 

12. ОеіпШеПа соіитпагіз 8сЫ. 

ОеіпШеІІа соіитпагіз ѵ. іпегизіапз Зсііі. 

Довольно часто пластинчатые полипняки этой формы инкрустируютъ поверхность 

ячеекъ Сапіпіа Кагріпзкгі 8іискепЪег§. 

Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ. Р. Ока, около дер. 

Лужки, (Коллекція музея Геологическаго Комитета). 

ГаѵобШйае Е. Н. 

МісЬеІіпіа сіе Копіпск 1842. 

13. МісЬеІіпіа іепигзеріа РЬіІІірз. 

Характеристика и синонимика этого вида помѣщены въ моей монографіи „Ко¬ 

раллы и мшанки каменноугольныхъ отложеній Урала и Тимана“. 

Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ. Р. Ока, дер. Лужки 

(С. Н. Никитинъ). Образцы принадлежатъ Геологическому Комитету. 

Осіосогаііа Наескеі. 

НеІіорогЫае Мозеіеу. 

ОуЬоѵѵзкіеІІа "\Ѵаа§еп еі 'ѴѴепгеІ 1887. 

1. ЛуЪоткіеІІа зр. 

Таб. 7, фиг. 3. 

Въ моемъ распоряженіи находился небольшой полипнякъ одного изъ видовъ этого 

рода. Структура сохранилась не вполнѣ отчетливо. Ячеистый слой расположенъ на 

общемъ днищѣ. 
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Мѣстонахожденія: Тульская губернія, село Варфоломееве. Оригиналъ принадле¬ 

житъ Музею Горнаго Института. 

2. ЛуЪоіѵпЫеІІи говвкп п. §р. 

Иолппняки этого вида образуютъ полые цилиндры, иногда развѣтвляющіеся вилкой, 

а также оолѣе или менѣе изогнутыя пластины. Величина полипняковъ довольно зна¬ 

чительная. Цилиндрическіе полипняки, оывшіе въ моемъ распоряженіи, при діаметрѣ 

въ 1 — Ц5 сш, достигали длины 3 сга. Въ этихъ цилиндрическихъ полиппякахъ толщина 

ячеистаго слоя не превышала 1,5 2 шш, Полипняки, имѣвшіе форму пластинъ, до¬ 

стигали болѣе значительной толщины 3 шш. 

Поверхность полипняковъ этого вида нри осмотрѣ въ лупу обнаруживаетъ устья 

ячеекъ почти округлаго очертанія, окружевныя нѣсколько выступающими тонкими 

стѣнками, а пространство между устьями ячеекъ представляется гладкимъ. Тамъ, гдѣ 

поверхность пѣсколько стерта между ячейками, выступаетъ мелкопетлевидная ткань, 

представляющая въ горизонтальномъ разрѣзѣ мелкія трубочки ценевхимы. Устья ячеекъ 

не особенно сближены, такъ что на 10 пш. ихъ приходится около 16, чѣмъ этотъ 

видъ хорошо отличается отъ I). ІаЫаіа, у которой на 10 гат. приходится 20—22 

устьицъ ячеекъ. Діаметры ячеекъ при устьицахъ нѣсколько менѣе 0,5 шш. Мнѣ не 

удалось получить хорошаго вертикальнаго разрѣза ячеекъ, по которому бы можно было 

изучить характеръ расположенія потолочковъ. Хотя очень мелкія трубки ценевхимы 

п представляются какъ бы раздѣленными на членики весьма сближенными потолочками. 

Между сосѣдними ячейками располагаются обыкновенпо двѣ и рѣдко три трубочки 

цененхимы. 

Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій у.; р. Ока, дер. Лужки 

(С. Н. Никитинъ). Тульская губернія, на границѣ Тульскаго и Алексинскаго уѣздовъ, 

р. Сюлейма, притокъ Вашаны (С. Н. Никитинъ). Эти экземпляры принадлежатъ 

Геологическому Комитету. 

ТеІгасогаІІа Наескеі. 

ЕарЬгепШае Е. Нк 

Атріехиз ЗомгегЪу 1814. 

1. Атріехиз согпиіт и. зр, 

Таб. 4, фиг. 3, я, Ь, с. 

Ячейки этого вида имѣютъ форму нѣсколько согнутаго, тупоконическаго, рожка. 

Размѣры ихъ незначительны: высота не превышаетъ 5 сш. при діаметрѣ округлоіТ 

чашки въ 2,5 сш. Стѣнка ячейки довольно тонкая; она обнаруживаетъ слабо вира- 
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женную аннуляцію н очень неясную продольную бороздчатость. Чашка глубокая съ 

почти плоскимъ дномъ; она окружена стѣнкой болѣе высокой и отвѣсной на задней 

сторонѣ и болѣе низкой иа передней сторонѣ ячейки. Наибольшая высота отвѣсной 

стѣнки достигаетъ 1 еш. Вертикальныя перегородки вообще мало развиты. Болѣе 

развитыя вертикальныя перегородки 1-го порядка внѣдряются въ ячейку на 5 шш. 

Главная перегородка имѣетъ такое же развитіе, какъ и остальныя перегородки 1-го 

порядка, вслѣдствіе чего я не могъ ее отличить съ увѣренностью, іЬмъ болѣе, что 

щель, въ которой она расположена, едва выражена. Вертикальныя перегородки 2-го по¬ 

рядка, чередующіяся съ первыми, едва намѣчены на внутренней поверхности чашки. 

Общее число вертикальныхъ перегородокъ около 80; изъ нихъ около 40 перегородокъ 

1-го порядка и столько же — 40 перегородокъ 2-го порядка. Я не имѣлъ возможности 

сосчитать точно число перегородокъ, такъ какъ чашка была нѣсколько дефектна. 

Потолочкп вполнѣ развиты и соединяются непосредственно со стѣнкой ячейки; они нѣ¬ 

сколько изогнуты и нерѣдко расщеплены на два листочка, а иногда и на большее число 

листочковъ. Разстоянія между ними варіируютъ отъ 0,5 до 2 тт. Этотъ видъ довольно 

близокъ къ Атріехт Непзіот Ес1\ѵ. еі Наіше, но отличается отъ него формой и 

размѣрами ячеекъ. Независимо отъ этого присоединять русскую форму къ А. Непзіот 
Е. еі Н., я не считаю возможнымъ и потому, что у М. Эдварда и Гейма совер¬ 

шенно отсутствуетъ описаніе деталей структуры. 
Мѣстонахожденія: Тульская губерпія. Г. Алексинъ. Коллекція I орнаго Института. 

2арйгепіі$ Кайпедсіие еі СНЙогсІ 1820. 

2. 2ар1ігепЫз с/', ѵегтісиіагіз К опіи с к. 

1872. Яаріігепііз ѵегтісиіагіз Копіпск. КесЬегсКез еіс., р. 95, рі. X, і- 1. 

Въ моемъ распоряженіи находилась только одна, не совсѣмъ хорошо сохранившаяся, 

ячейка одного изъ видовъ рода 2аркгтііз, которую по наружному виду, по числу 

вертикальныхъ перегородокъ и ихъ расположенію можно отнести къ 2. ѵегтісиіагіз 

Коп. 
Мѣстонахожденія: Калужская губернія, Лихвинскій уѣздъ, р. Черепеть, близъ 

деревни Чернышевой и ниже деревни Лютинки. Принадлежитъ Музею Горнаго Института. 

3. 2ар1ігепІіз зр. 

Таб. 1, фиг. 13. 

Небольшія ячейки этого вида имѣютъ форму нѣсколько изогнутыхъ рожковъ, длина 

которыхъ не превышаетъ, невидимому, 2,5 сш., а діаметръ округлой чашки 1 ст. 

Чашка не сохранилась. Стѣнка ячеекъ тонкая. Главная перегородка находится въ узкой 
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щели, достигающей центра ячейки. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 1-го по¬ 

рядка 20, чередующіяся съ ними вертикальныя перегородки 2-го порядка числомъ 20 

едва развиты. Потолочіш очень изогнуты и представляются иногда расщепленными* 

разстоянія между ними колеблятся отъ 0,75 до 1 шш. 

Мѣстонахожденія: Тульская губ. Александровскія .уѣздъ, село Подмоклое. Доста- 

влепъ С. Н. Никитинымъ. Принадлежитъ Геологическому Комитету 

2арйгеп1оісІе5 Йіискепіэег? 1895. 

4. /мріігепіоігіев Ыепзіз п. зр. 

І'аб. 7, ф. 5 а. 11, с, <і. 

Небольшія одиночныя ячейка этого вида имѣютъ форму нѣсколько изогнутыхъ 

рожковъ. Величина ихъ не превышаетъ 3 сш. при наибольшемъ діаметрѣ эллипсоидаль¬ 

ныхъ чашекъ въ 2 сш., а наименьшемъ въ 1,75 сш. Стѣнка ячеекъ довольно толстая; 

на поверхности ея рѣзко замѣтна продольная бороздчатость. Кольцевыя утолщенія 

стѣнки аннуляція едва замѣтны. Чашка плоская. Въ ней видны какъ вертикальныя 

перегородки 1-го порядка, такъ и вертикальныя перегородки 2-го порядка, едва намѣ¬ 

ченныя и чередующіяся съ первыми. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, какъ и 

у другихъ видовъ этого рода, имѣютъ не одинаковое развитіе; изъ нихъ всѣ, за исклю¬ 

ченіемъ главной, ей противоположной и двухъ боковыхъ, принадлежащихъ къ первому 

циклу, достигаютъ центра и тамъ слегка закручиваются. Главная перегородка, распо¬ 

ложенная въ плоскости симметріи, въ слабо выраженной щели, своимъ развитіемъ мало 

отличается отъ остальныхъ перегородокъ 1-го порядка. Между тѣмъ вертикальная пе¬ 

регородка, ей противоположная, едва развита и помѣщается въ очень рѣзко выражен¬ 

ной и глубокой щели. Остальныя двѣ перегородки 1-го цикла, правая и лѣвая, развиты 

нѣсколько менѣе главной перегородки и расположены въ щеляхъ, выраженныхъ не осо¬ 

бенно рѣзко. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 48; изъ нихъ 24 перегородки 

1-го порядка, остальныя же съ ними чередующіяся 24 перегородки принадлежатъ 2-му 

порядку. На горизонтальныхъ разрѣзахъ можно констатировать отсутствіе эндотекальной 

ткани и указанныя только что отношенія вертикальныхъ перегородокъ. На вертикаль¬ 

ныхъ разрѣзахъ ячеекъ можно наблюдать очень изогнутые и вполнѣ развитые пото- 

лочки; они часто расщепляются. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія, г. Тула. 

Единственный экземпляръ доставилъ С. Н. Никитинъ; онъ принадлежитъ Геоло¬ 

гическому Комитету. 
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5. /мркгепіоиіез тзііпепзів п. зр. 

Таб. 7, фиг. 7, а, Ь, с, сі 

Одиночныя ячейка этого ввда имѣютъ форму неправильно-ионическую; овѣ довольно 

шогвуш в имѣютъ чашка непранильнаго-треугольнаго очертанія; подобнаго же очер 

тавія а горизонтальные разрѣзы. Размѣры ячеекъ слѣдующія: длина 6,о сна, а а 

большій поперечникъ чашка 3,5 ст„ при наибольшемъ ея поперечникѣ въ -,5 ст. 

Стѣ а довольно тонкая а почти гладкая, съ очень слабо выраженной продольной 

бороздчатостью, а также очень слабой аннуляціей. Чашка довольно плоская, глубина 

еГ около 7 нпн. По краямъ ея в ва двѣ замѣтны вертикальныя перегородка со всѣми 

особенностями ихъ развитія и расположенія. 

Общее число вертикальныхъ перегородокъ 100. Изъ вахъ 50 принадлежатъ 1-му 

порядку онѣ вполнѣ разняты, хотя в ие одинаково, а остальныя 50 принадлежатъ 

Гм порядку Послѣднія перегородка, чередующіяся съ первьши, едва замѣтны, около 

стѣнки ячейки въ видѣ небольшихъ рубчатыхъ выступовъ. Вертикальныя перегородки 

ГГ по я ка за исключеніемъ 4-хъ перегородокъ 1-го цикла, нѣсколько нзгиоалсь, 
чпкпѵчпваясь образуютъ ложный столоикъ. Перегородки 

Г” ГзГыГ:;Г;,вГг?лГГне0реРГО;дка развита нѣсколько менѣе пере- 

„ до -ГО порядка; она расположена въ узкой щелн, доходящей до центра ячейка 

:лг:г':г:: :== г.:;=т.,;=: 
г.:г:г, г 

”гг: 
Мѣстонахожденія: Новгородская гуосршя. Б р У 

р мГтѣ “енный экземпляръ доставленъ т. Свѣяннымъ; онъ принадлежатъ 

лч.. Кпйниртѵ Казанскаго Универсптета. 

МепорЬуІІит Есіѵагсів еГ Наіте 1851. 

6. МепоркуНит зр. 

Таб. 5, ф. 1, а, Ъ. 

Въ ноемъ распоряженіи находилась только неполны, ячейка этой формы, ара- 

„...„.„„.„и пчевално. къ одному изъ видовъ названнаго рода. 
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На моихъ экземплярахъ отсутствовали не только чашка, но и полный горизон¬ 

тальный разрѣзъ ячейки. Рисупокъ даетъ, несмотря на это, нредставлепіе объ этомъ 

кораллѣ достаточное, чтобы отнести его къ роду Мепоркуііит. 

Мѣстонахожденія: Новгородская губернія, р. Мета, Пестрецы (коллекція Геологи¬ 

ческаго Кабинета Казанскаго Университета, доставилъ Свѣчинъ). Тульская губернія, 

Богородицкій уѣздъ, село Ясепки (Коллекція Горпаго Института). 

БорНорНуІІііт Е(1\ѵ. еѣ ІІаіше 1850. 

7. ЬоркоркуІІит тіпітит п. зр. 

Таб. 1, фпг. 11, а, Ъ, с, й. 

Небольшія, одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму маленькихъ, нѣсколько 

согнутыхъ рожковъ. Длина ихъ достигаетъ 2 сш. при діаметрѣ округлаго очертанія чашки 

къ 1 сш. Стѣнка ячеекъ довольно топкая, она обнаруживаетъ слабо выраженную анну¬ 

ляцію, а также и мало замѣтную продольную бороздчатость. Чашка очень плоская; 

опа ограничена довольно притупленнымъ бортомъ, а въ центрѣ ея возвышается пла¬ 

стинчатый столбикъ, соединяющійся съ мало развитой главной перегородкой, распо¬ 

ложенной въ короткой щели. Дно чашки довольно сильно выпукло въ централь¬ 

ной зонѣ около столбика. Такая форма дна обусловлена характеромъ нотолочковъ, 

выпуклыхъ въ центральной ихъ части. Вертикальныя перегородки очень рѣзко выдѣ¬ 

ляются на окраинахъ чашки; между ними можно отличить перегородки 1-го порядка, 

хорошо развитыя за исключеніемъ главной, достигающей однако столбика, а также 

перегородки 2-го порядка, едва развитыя и чередующіяся съ первыми. 

Общее число вертикальныхъ перегородокъ 40; изъ нихъ 20 принадлежатъ 1-му 

порядку, и столько-же—20—2-му порядку. 
ІІотолочки очень выпуклые въ центральной зонѣ; они расположены около 1 шш. 

другъ отъ друга. Эндотекальная ткань отсутствуетъ. 

Этотъ видъ встрѣчается въ нижнемъ отдѣлѣ каменноугольной системы централь¬ 

ной Россіи. 
Мѣстонахожденія: Тульская губернія, г. Тула (Коллекція Геологическаго Комитета). 

8. ЬоркоркуИит ТгаиізскоШі п. зр. 

Таб. 6, фиг. Ю, а, Ь, с, <1, 

Небольшія, одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму неправильныхъ, нѣ¬ 

сколько изогнутыхъ и закрученныхъ рожковъ. Чашки ячеекъ .мою вида, сравннте.іьн 
съ величиной, очепь глубокія. Стѣнка ячейки тонкая; она оонаружнваегъ неправильныя 

кольцевыя вздутія и перетяжки, а иногда и колѣнчатойь. Кромѣ тою, пѣнка 
3 

Труды Гкол. Ком. Нов. окр., вып. 14. 
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руживаетъ еще и продольную струйчатость. Въ моемъ распоряженіи находились ячейки, 

длина которыхъ, по выпуклой сторонѣ, не превышала 2 ст. при наибольшемъ діаметрѣ 

болѣе или менѣе эллипсоидальной чашки 1,5 сш. На внутренней поверхности чашки 

замѣтны вертикальныя перегородки 1-го и 2-го порядковъ. Главная перегородка рас¬ 

положена въ очень узкой щели; она переходитъ въ узкій, пластинчатый столбикъ. 

Дно чашки выпуклое, а глубина ея достигаетъ 5 чип. Общее число вертикальныхъ 

перегородокъ 68, въ ячейкахъ, размѣры которыхъ были указаны выше. 

Перегородки 1-го порядка, въ числѣ 34, достигаютъ столбика, а другія пе¬ 

регородки, 2-го порядка, представляются мало развитыми. Потолочкн выпуклые; оии 

иногда расщепляются. 

Мѣстонахожденія: Калужская губернія, Калужскій уѣздъ, р. Сельпа, правый при¬ 

токъ р. Калужки (Музей Горнаго Института). 

9. ЬорІюрЪуІІтп окепзів п. зр. 

Таб. 8, ф. 6 а, Ъ, с. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму нѣсколько изогнутаго колпачка и 

довольно плоскія чашки; онѣ достигаютъ сравнительно большихъ размѣровъ. Ячейки, 

бывшія въ моемъ распоряженіи, при длинѣ въ 5,5 сш., имѣли діаметръ неправильно 

округлой чашки въ 4—4,5 сш. 

Стѣнка ячеекъ тонкая; она обнаруживаетъ неправильныя перетяжки и кольцевыя 

вздутія, а также едва замѣтную продольную струйчатость. Значительныхъ размѣровъ 

чашка, сравнительно съ величиной ячейки, довольно плоская; края ея неодинаковой 

высоты. На выпуклой сторонѣ ячейки высота края чашки достигаетъ 2 сш., а на 

противоположной сторонѣ только 8 тш. На поверхности чашки нѣсколько выдаются 

вертикальныя перегородки 1-го порядка, изъ которыхъ главная, менѣе развитая, 

помѣщена въ довольно узкой щели. Чередующіяся съ ними вертикальныя перего¬ 

родки 2-го порядка гораздо менѣе развиты и только намѣчены на краяхъ чашки. 

Въ центрѣ плоской чашки едва возвышается столбпкъ, сжатый съ боковъ. Общее число 

вертикальныхъ перегородокъ 92; изъ нихъ 1-му порядку принадлежатъ 46 и столько- 

же — 46 —принадлежатъ 2-му порядку. Около вертикальныхъ перегородокъ, въ верхней 

части ячейки, по сторонамъ главной перегородки, отложена довольно обильная стерео- 

плазма. Ііотолочки сближены. Эндотекальпой ткани совсѣмъ нѣтъ въ верхней части 

ячейки, около главной перегородки, а на противоположной сторонѣ она образуетъ 

1 — 2 ряда небольшихъ петель. Подобное ничтожное развитіе эндотекальной ткани 

замѣчается иногда и у другихъ коралловъ, принадлежащихъ къ групнѣ ТЯарІігадтаіо- 

ркога. 

Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ, д. Лужки, иа р. Окѣ 

(С. Н. Никитинъ). Оригиналъ принадлежитъ Геологическому Комитету. 
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10. ЬорІіорЪуИит зр. 

Таб. 6, ф. 7 а, Ь. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму довольно значительно согнутаго рожка 

съ большой и глубокой чашкой. Величина экземпляра, бывшаго въ моемъ распоря¬ 

женіи, достигала довольно значительныхъ размѣровъ; онъ имѣлъ по выпуклой сторонѣ 

длину 7 сш. при діаметрѣ чашки около 5 сш. Стѣнка ячейки довольно тонкая; она 

обнаруживала продольную бороздчатость и довольно слабо выраженную поперечную 

струйчатость, а кромѣ того и неправильныя кольцевыя вздутія и перетяжки. Чашка, 

какъ уже сказано, значительныхъ размѣровъ, имѣла глубину въ 1,25 сш. На нѣсколько 

выпукломъ днѣ ея замѣтенъ рѣзко выдающійся въ видѣ гребня пластинчатый столбикъ. 

Главная перегородка помѣщена въ узкой щели въ плоскости симметріи. Вертикальныя 

перегородки 1-го порядка хорошо видны на стѣнкѣ чашки, а между ними ясно можно 

различить вертикальныя перегородки 2-го порядка, съ ними чередующіяся. Общее число 

вертикальныхъ перегородокъ 110; изъ нихъ вертикальныя перегородки 1-го порядка, 

въ числѣ 55, болѣе развитыя, доходятъ до центра и чередуются съ столькими же (55), 

менѣе развитыми перегородками 2-го порядка. Эндотекальная ткань почти отсутствуетъ. 

Потолочки не могли быть изслѣдованы. Около вертикальныхъ перегородокъ 1-го по¬ 

рядка отложена обильная стереоплазма. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Шахта у села Варфоломеева. (Коллекція 

Горнаго Института). 

АпізорЬуіІит Еім'агйз еі Наіше 1850. 

11. Апіщйуіігт сагЪопісит п. зр. 

Таб. 6, фпг. 4, а, 6, с. 

Представители этого рода до настоящаго времени были извѣстны только изъ пла¬ 

стовъ силурійскихъ и девонскихъ. Въ настоящее время я имѣю возможность отнести 

къ этому роду также и представителя изъ каменноугольныхъ отложеній. 

Небольшія, одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму рожковъ. Въ моемъ рас¬ 

поряженіи находилась ячейка, съ неполной чашкой, длиной въ 3,5 сш. при діаметрѣ 

округлаго очертанія верхняго отлома въ 2,25 сш. Стѣнка ячейки толстая, она обна¬ 

руживаетъ продольную бороздчатость и слабую аннуляцію. Периферія ячейки занята 

тонкимъ кольцомъ петлевидной эндотекальной ткани, а центральная часть потолочками. 

Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка, хотя и болѣе 

развиты, не достигаютъ центра н чередуются съ едва намѣченными перегородками 

2-го порядка. Между перегородками 1-го порядка 4 главныхъ нерегородки распола¬ 

гаются почти правильнымъ крестомъ и имѣютъ спеціальное развитіе: три изъ нихъ, бо- 

3* 



20 А. Ш ТУ К КП БЕРГЪ. 

лѣе развитыя, достигаютъ центра и выступаютъ на днѣ чашки, а четвертая, менѣе 

развитая, расположена въ глубокой щели. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 

80, такъ что па перегородки 1-го порядка приходится 40 и столько же—40—на пере¬ 

городки 2-го порядка. Щель вмѣстѣ съ главной перегородкой располагается въ плос¬ 

кости симметріи, на выпуклой, передней, сторонѣ ячеекъ. 

Мѣстонахожденія. Калужская губернія. Р. Ока, между дер. Николаевкой и Ми¬ 

хайловской (Коллекція Горнаго Института). 

СуайюрЬуІІит ОоІсНизв 1826. 

12. Суаікорііуііит гедіит РЬіІІірз. 

Табл. 6, ф. 8 а, 0, с. 

1836. СуаіІюрНуІІші гедіит РЬіІІірз. Осоі. оі Іогк. II, р. 201, рі. II, Ф- 25—26. 
1851. ѴцаІкорЪуШт гедіит М. КсЬѵагйз о4 Паііпс, Роі. іозз. 4ез 4сгг. раі., р. 676. 
1852. Суаікорііуііит гедіит М. Ечіѵѵагйз еі Еіаіше Вгі4. Іозз. Согаіз, р. 180, 4. 32. 
1882— 83. СдаікоркдПит гедіит ТЬошзоп. Согаіз оі сагЬ. зуз4. оГ Всоііапсі, р. 892, рі. III, іи». 2, 2. 
1895. СуаІІюркуМпт гедіит IIГг у ко ибер гъ. Кораллы и мшанки камопиоуголыіыхь отложеній Урала п 

Тимаиа; ст. 57, табл. ХШ, ф. 10. 

М. Эдвардсъ и Гаймъ отнесли къ этому виду не только астреевидные полипяяки, 

но и полипняки, состоящіе изъ коническихъ ячеекъ, соединенныхъ только основаніями. 

Независимо отъ этого, были также отмѣчены довольно существенныя варіаціи въ строеніи 

чашекъ ячеекъ этого вида. Мнѣ приходится констатировать теперь нахожденіе одиноч 

пыхъ, изолированныхъ, ячеекъ этого вида. СуаОюрПуПит гедіит не составляетъ въ 

этомъ отношеніи исключенія, такъ какъ уже были и ранѣе извѣстны виды этою рода, 

которые появлялись то въ видѣ нолипняковъ, то въ видѣ одиночныхъ ячеекъ. Въ моемъ 

распоряженіи былъ только единственный экземпляръ одиночной ячейки этого вида, 

найденный около г. Боровнчей, на р. Метѣ, въ известнякѣ, какъ указано на этикетѣ 

Музея Горнаго Института. Эта ячейка представляется колѣнчато-изогнутой и имѣетъ 

тупоконическую форму. Чашка ея не сохранилась. Длина этой ячейки достигаетъ 6 ст. 

при наибольшемъ діаметрѣ въ 4 сш. Стѣнка ячейки толстая; опа обнаруживаетъ рѣз¬ 

кую продольную бороздчатость и неправильныя кольцевыя вздутія. Общее число пере¬ 

городокъ достигаетъ 130. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, въ числѣ 65, до¬ 

стигаютъ центра и образуютъ тутъ, нѣсколько завиваясь, ложный столбикъ; онѣ чере¬ 

дуются съ вертикальными перегородками 2-го порядка, числомъ 65, которыя едва 

выступаютъ за предѣлы кольца эпдотекальной ткани. Ширина этого кольца эндотекальной 

ткани достигаетъ 1 сш.; послѣдняя мелко петлевидная. Потолочки занимаютъ среднюю 

часть ячейки. 
Мѣстонахожденія: Новгородская губернія. Около г. Боровнчей, на р. Метѣ, изъ 

известняковъ (Музей Горнаго Института). 
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13. СуаОьарЪуИит $р. 

Табл. 7, ф. 9 я, Ъ, с. 

Небольшія ячейки этого вида имѣютъ форму нѣсколько изогнутыхъ рожковъ. 

Длина ихъ достигаетъ 4 ст. при діаметрѣ неправильно округлой чашки въ 3—3,5 ст. 

Стѣнка ячеекъ очень топкая, легко разрушаемая; она едва обнаруживаетъ продольную 

бороздчатость и болѣе рѣзко выраженную неправильную аннуляцію. Чашка очень 

плоская; на стѣнкѣ ея и на ея днѣ хорошо видны вертикальныя перегородки обоихъ 

порядковъ. Тіерегородки 1-го порядка доходятъ до центра и образуютъ тугъ, зави¬ 

ваясь, ложный столбикъ, а чередующіяся съ ними перегородки 2-го порядка едва за¬ 

мѣтны. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 80; изъ нихъ 40 принадлежатъ 

1-му порядку н столько же—40—принадлежатъ 2-му порядку. Эндотекальная ткань— 

мелко-нетлевидная, образуетъ кольцо, ширина котораго на выпуклой сторонѣ ячейки 

достигаетъ 1 сш., а на вогнутой сторонѣ ея не болѣе 5 тш. Центральная часть ячейки 

выполнена нотолочками, нѣсколько выпуклыми, а частью изогнутыми и расщеплен¬ 

ными; разстоянія между ними колеблятся отъ 0,5 до 1 пип. Плохое сохраненіе чашки 

заставило меня воздержаться отъ видового опредѣленія этого коралла. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Село Подмоклое, на р. Окѣ, около Серпухова 

(С. Н. Никитинъ). (Экземпляръ принадлежитъ Геологическому Комитету). 

СатрорЬуІІшті М. Еймгагіз еі Наіше 1850. 

14. СатроркуЫит сопісит н. зр. 

Табл. 7, фиг. 6, а, Ь, с. 

Небольшія, почти правильныя, тупо-коническія, ячейки этого вида не превыша¬ 

ютъ высотой 1,5 сш. при діаметрѣ широкой, но плоской чашки въ 1,25 ст. Сгѣнка 

ячейки тонкая и почти гладкая; она обнаруживаетъ едва замѣтную продольную борозд¬ 

чатость. Чашка, какъ уже сказано, широкая; дно ея плоское, а края очень пологи. 

Па послѣднихъ замѣтны вертикальныя перегородки 1-го порядка, а перегородки 2-ю 

порядка почти не замѣтны. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 1-го и 2-го 

порядка достигаетъ 84. 

Изучая внимательно вертикальныя перегородки въ чашкѣ, можно замѣтить, чю вь нло 

скости симметріи, около главной перегородки, почти нормально развитой, располагаются 

по обѣ стороны по одной вертикальной перегородкѣ нѣсколько менЬе развитой. Каждая 

изъ этихъ перегородокъ расположена въ очень узкой щели. Перегородка, противоположная 

главной, тоже имѣетъ своеобразное развитіе; она нѣсколько менѣе нормальныхъ ^ и 

расположена въ узкой щели. Эти особенности современемъ, можетъ быть, подадутъ по- 
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водъ выдѣлить эту форму въ обособленный родъ. Я по рѣшился это сдѣлать теперь, 

имѣя въ распоряженіи только одинъ экземпляръ этого коралла. 

Эпдотекальная ткань очень слабо развита. Потолочки хорошо развиты; они очень 

сближены. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Г. Тула. Экземпляръ доставленъ С. И. Ни¬ 

китинымъ и принадлежитъ Геологическому Комитету. 

15. СатроркуМит Віпяот п. зр. 

Табл. 4, фит. 4 а, Ь и табл. 7, ф. 10 а, Ь. 

Ячейки этого вида имѣютъ форму изогнутыхъ, даже колѣнчатыхъ, рожковъ. Длина 

ихъ не превышаетъ 6—7 сш. при діаметрѣ округлаго очертанія чашки въ 3—5 сш. 

При возрастаніи, ячейки довольно быстро увеличиваются въ діаметрѣ, а затѣмъ это 

увеличеніе идетъ медленно. Стѣнка ячеекъ толстая; она обнаруживаетъ довольно рѣзко 

выраженную продольную бороздчатость, а также рѣзко выраженную аннуляцію. Чашка 

ячейки довольно плоская; она окружена плоскимъ бортомъ и имѣетъ нѣсколько углу¬ 

бленную среднюю часть. Ячейки иногда размножаются калиципальпымн почками и этимъ 

путемъ обращаются въ сложные полипняки. Вертикальные перегородки хорошо за¬ 

мѣтны на плоскомъ бортѣ чашки, Общее число ихъ при діаметрѣ въ 3,5 сш. 100. 

Вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка 50; онѣ болѣе развиты и внѣдряются въ 

ячейки на 8 шш. около выпуклой стороны ячейки, и на 5 шш. около вогнутой 

стороны ея. Съ ними чередуются 50 вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка, внѣ¬ 

дряющихся въ ячейки на 6 шш. около ея выпуклой стороны, и на 3 шш. около ея 

вогнутой стороны, Кольцо эндотекальной ткани, очень мелко-петлевидной, около вы¬ 

пуклой стороны ячейки достигаетъ ширины 6 шш., а около вогнутой 3 шш. Пото- 

лочкп сближены и очень изогнуты, а мѣстами расщеплены. 

Мѣстонахожденія: Калужская губернія. Г. Тарусса (С. Н. Никитинъ). Экзем¬ 

пляръ принадлежитъ Геологическому Комитету. 

16. СатрорЪуИит ѵегтісиіаге н. зр. 

Табл. 1, фиг. 12, а, Ъ, с, Л, е. 

Ячейки этого вида обыкновенно являются одиночными, но въ нѣкоторыхъ слу¬ 

чаяхъ, путемъ неполнаго дѣленія, ячейка даетъ начало двумъ новымъ, располагаю¬ 

щимся вилкообразно по отношенію къ ячейкѣ матери. Форма ячеекъ этого вида удли¬ 

ненная, цилиндро-коническая, иногда почти цилиндрическая; онѣ обыкновенно болѣе 

или менѣе изогнуты, а иногда колѣнчаты. Длина ихъ не превышаетъ 3,5 сш. при наи¬ 

большемъ діаметрѣ округлаго очертанія чашки и горизонтальныхъ разрѣзовъ около 1 сш. 
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Чашка не гл\ новая, около 4 о шш., съ отвѣсными краями и почти плоскимъ, только 

нѣсколько выпуклымъ дномъ. На отвѣсныхъ стѣнкахъ чашки можно отличить очень 

выдающіяся вертикальныя переіородки 1-го порядка и едва замѣтныя перегородки 

2-го порядка, чередующіяся съ первыми. Стѣнка ячейки тонкая, она обнаруживаетъ 

довольно слабо выраженную аннуляцію и не менѣе слабо выраженную продольную 

бороздчатость. Бъ лупу можпо еще замѣтить п поперечную струйчатость на поверх¬ 

ности стѣнки ячеекъ. На стѣнкѣ ячеекъ этого вида попадаются прикрѣпленныя рако¬ 

винки ЗрігогЫз ар. Общее число вертикальныхъ перегородокъ, при діаметрѣ чашки и 

горизонтальныхъ разрѣзовъ въ 1 сю., около 60. Изъ нихъ 30 вертикальныхъ пере¬ 

городокъ 1-го порядка, болѣе развитыхъ, внѣдряются въ ячейки только на 2 ют. 

Столько же—30—едва замѣтныхъ вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка, чере¬ 

дующихся съ первыми. Эндотекальная ткань мелко-петлевидная, образуетъ узкое кольцо 

около стѣнки ячейки; ширина его не превышаетъ 2 юш. Центральная часть ячеекъ 

занята потолочками, почти горизонтальными, и только нѣсколько выпуклыми; разстоянія 

между ними равны 1 юю. Этотъ видь очень хорошо отличается отъ другихъ видовъ 

этого рода. 

Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ, р. Ока, дер. Лужки. 

Довольно значительное число экземпляровъ доставленпо С. Н. Никитинымъ. Всѣ 

экземпляры принадлежатъ Геологическому Комитету. 

17. СатрорЬуйит атріехоиіез п. зр. 

Табл. 5, фиг. 2, а, Ь, с, Л. 

Одиночныя, цилиндрическія, ячейки этого вида достигаютъ въ діаметрѣ 2 сш. 

Чашки ихъ неглубоки и имѣютъ, насколько можно судить по экземпляру, бывшему 

въ моемъ распоряженіи, плоское дно и отвѣсныя стѣнки, на которыхъ нѣсколько вы¬ 

ступаютъ вертикальныя перегородки Длина ячеекъ этого вида не можетъ быть опре¬ 

дѣлена, такъ какъ въ моихъ рукахъ были только неполные экземпляры, длина кото¬ 

рыхъ не превышаетъ 3,5 сш. Стѣнка ячеекъ тонкая; она обнаруживаетъ слабо выра¬ 

женную аниѵляцію и очень нѣжную продольную бороздчатость. 

Вертикальныхъ перегородокъ два рода. Болѣе развитыя вертикальныя перегородки 

1-го порядйа внѣдряются въ ячейки па 5 шш ; опѣ чередуются съ мепѣе развитыми 

перегородками 2-го порядка, едва замѣтными. Общее число вертикальныхъ перегоро¬ 

докъ 68—72 при діаметрѣ въ 2, — 2,5 сш. Изъ нпхъ вертикальныхъ перегородокь 

1-го порядка 34 — 36 п столько же (34—36) вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка. 

Эндотекальная ткань очень мало развита; ширина ея кольца колеблется отъ 1 

до 2 юга. Мало развитыя вертикальныя перегородки не выступаютъ за предѣлы .мою 

кольца. Потолочки, занимающіе весьма значительную среднюю зону ячеекъ, нЬсколььо 

изогнуты и часто расщеплены; разстоянія между ними колеблются около 1 шш. 
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Мѣстонахожденія: Тульская губерпія, Тульскій уѣздъ. Деревня Торопова на р. 

Без нугѣ. Нѣсколько неполныхъ ячеекъ этого вида были доставлены въ Музей Горнаго 

Института г. Струве. 

Сапіпіа МісЬеІіп 1841. 

18. Сапіпіа 8іггті н. зр. 

Табл. 3, фиг. 4 а, Ъ, с. 

Удлиненныя, цилиндро-коническія ячейки этого вида представляются слабо изогну¬ 

тыми. При возрастаніи діаметръ ихъ увеличивается медленно и постепенно. Стѣнка 

ячеекъ тонкая; она обнаруживаетъ едва замѣтную продольную бороздчатость н очень 

нѣжно выраженныя кольцевыя утолщенія. Чашка ячейки, бывшей въ моемъ распоря¬ 

женіи, не вполнѣ сохранилась, но всё же можно было опредѣлить, что глубина ея 

достигала 15 шш. Средняя плоская углубленная часть чашки, — ея дно окружено 

пологимъ бортомъ, шириной въ 10 шш., при Діаметрѣ чашки въ 3,5 сш. На бортѣ 

и на стѣнкахъ видны нѣсколько выступающія вертикальныя перегородки. Щель, въ 

которой расположена главная перегородка, можно было наблюдать только па горизон¬ 

тальныхъ изломахъ, на которыхъ она замѣтна въ видѣ довольно широкого выгиба по- 

толочковъ. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Вертикальныя перегородки 1-го 

порядка, за исключеніемъ главной, расположенной въ щели, внѣдряются въ ячейку 

на 10 шш.; онѣ чередуются съ вертикальными перегородками 2-го порядка, мало раз¬ 

витыми п не выступающими за предѣлы кольца эндотекальной ткани, ширииа кото¬ 

раго не превосходитъ 6 шш. Эта ширина кольца эндотекальпой ткани относится къ 

ячейкамъ съ діаметромъ около 3 сш. Число вертикальныхъ перегородокъ у ячеекъ 

съ діаметромъ чашекъ въ 3—3,5 сш.-80; изъ нихъ перегородокъ 1-го порядка 40 

и столько же—40—2-го порядка. Эндотекальная ткань мелкопетлевидная. Походочки, 

занимающіе плюральную часть ячейки, нѣсколько изогнуты н довольно часто расще¬ 

пляются; овп настолько сближены, что на 10 тга. ихъ приходится около Кк 

Этотъ видъ вмѣстѣ съ Сапіпіа Тзскегпузскеж довольно близки къ Сапіпіа ВщгвсЫІ 
ЗіискенЬег^, ио отличается отъ пего большей толщиной кольца эндотекальпой ткани 

и меньшимъ развитіемъ вертикальныхъ перегородокъ, которыя гораздо менѣе вдаются 

въ ячейки. Отъ С. Тзскегпузскегѵі этотъ видъ отличается большей шириной кольца эндо¬ 

текальной ткани, нѣсколько меньшимъ числомъ вертикальныхъ перегородокъ, болѣе 

сближенными потолочкамп и характеромъ чашки. 

Мѣстонахожденія: Тульская губерпія. Тульскій уѣздъ. Деревня Торопова на 

р. Везцутѣ. Оригиналъ доставленъ г. Струве и хранится въ Музеѣ Горнаго Института. 
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19. Сапіпіа ЯсктЫіі и. ар. 

Табл, 8, фиг. 2, я, Ь, с. 

Ячейки этого вида имѣютъ почти правильно коническую форму. Одна изъ ячеекъ, 

бывшихъ въ моемъ распоряженіи, распиленная пополамъ продольно, имѣетъ именно 

такую форму, а другая вѣроятно вслѣдствіе травматическаго поврежденія—получила 

изгибъ и пріобрѣла колѣнчатый габитусъ. Длина конической ячейки (і сш. при діа¬ 

метрѣ округлой чашки въ 5 сш. Чашка глубокая, до 2 сто. имѣетъ нѣсколько вы¬ 

пуклое округлое дно діаметромъ около 2 сш. Эта средняя часть чашки—днище окру¬ 

жено скошеннымъ бортомъ, на которомъ видны вертикальныя перегородки обоихъ по¬ 

рядковъ, а равно и главная перегородка, нѣсколько менѣе развитая и расположенная 

въ узкой щели. Вертикальныхъ перегородокъ 100; изъ нихъ вертикальныхъ перегоро¬ 

докъ 1-го порядка 50 (главная нѣсколько меньше развита). Эти перегородки болѣе 

развиты и чередуются съ менѣе развитыми вертикальными перегородками 2-го порядка; 

послѣднихъ перегородокъ также 50. Эпдотекальпая ткань довольно крупно-петлевидпая; 

кольцо ея, постепенно увеличиваясь, по мѣрѣ возрастанія ячейки, при діаметрѣ чашки 

въ 5 сш., достигаетъ ширины 10 гаш. Потолочки, занимающіе среднюю часть ячейки, 

плоскіе или слабо выпуклые, а также частью и расщеплены; разстоянія между ними 

колеблятся отъ 1 до 2 шш. 

Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ. Дер. Лужки, на 

р. Окѣ (С. Н. Никитинъ). Экземпляры принадлежатъ Геологическому Комитету. 

20. Сапіпіа Киіогдае п. зр. 

Таб. 8, фиг. 1 а, Ь, с, сі 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму нѣсколько изогнутыхъ рожковъ. 

Длина ихъ не превышаетъ 10 сш. при діаметрѣ округлой, а иногда и эллипсоидаль¬ 

ной чашки въ 5—5,5 сш. Чаііта глубокая (до 1,5 сш.) и по отношенію къ ея раз¬ 

мѣрамъ плоская; на стѣнкахъ ея видны вертикальныя перегородки обоихъ порядковъ, 

какъ и главная перегородка, нѣсколько менѣе развитая и помѣщенная вь узкой и 

едва замѣтной щели. Дно чашки нѣсколько выпуклое, діаметръ его около 2 сш. СіЬвка 

ячейки тонкая, легко разрушаемая; оиа обнаруживаетъ слабо выраженную продольную 

бороздчатость и неправильную аннуляцію. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 

при указанномъ выше размѣрѣ ячейки 124. Изъ нихъ 02 вертикальныя перегородки 

1-го иорядка, за исключеніемъ главной, нѣсколько менѣе развитой и помѣщенной въ 

очень узкой щели, болѣе развиты и внѣдряются въ ячейки около 1 сш. Чередующіяся 

съ ними вертикальныя перегородки 2-го порядка, числомь <>2, міпЬе развиты, 

текальная ткань, довольно круино-петлевидная, образуетъ кольцо около 10 шш. шн- 

Тгуды Гкил. Ком. Пои. сер, ши. 14. 
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рипой. Потолочки, занимающіе среднюю часть ячейки, довольно сближены; они нѣ¬ 

сколько изогнуты, а иногда и расщеплены. 

Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ. Дер. Лужки ва р. Окѣ 

(С. Н. Никитинъ). Оригиналъ принадлежитъ Геологическому Комитету. 

21. Сапіпіа Тзсііегпузсііегѵі п. зр. 

Таб. 3, фиг. 3 а, Ъ, с. 

Ячейки этого вида имѣютъ цилиндро-коническую, изогнутую, рогообразную форму 

и достигаютъ довольно значительныхъ размѣровъ. Вполнѣ сохранившаяся ячейка, бывшая 

въ моемъ распоряженіи, достигала длины 16 сш. нри наибольшемъ діаметрѣ чашки 

округлаго очертанія въ 4 сш. Въ началѣ ячейка коралловъ этого вида возрастаетъ 

быстро, увеличиваясь въ діаметрѣ, и имѣетъ въ этотъ періодъ коническую форму, а 

затѣмъ уже діаметръ ея остается болѣе или менѣе постояннымъ, представляя только 

небольшія колебанія. Чашку удалось отчистить не вполнѣ, но несмотря на это можно 

сказать, что она достигаетъ глубины 1,5 сш. и имѣетъ почти отвѣсные края, а дно 

ея плоское. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка, за 

исключеніемъ главной, находящейся въ довольно широкой, но короткой, щели, внѣ¬ 

дряются въ ячейку на 10—12 шш., а чередующіяся съ ними вертикальныя пере¬ 

городки 2-го порядка мало развиты и едва замѣтны. При діаметрѣ ячеекъ отъ 3,5 

до 4 сш. общее число вертикальныхъ перегородокъ достигаетъ 84; изъ нихъ перего¬ 

родокъ 1-го порядка 42 и столько же—42—перегородокъ 2-го порядка. Стѣнка ячеекъ 

топкая, обнаруживаетъ продольную бороздчатость и неправильныя кольцевыя вздутія. 

Кольцо эпдотекальной ткани довольно крунно-нетлевидной, занимающее периферическую 

зону ячейки, имѣетъ въ ширину до 8 и даже до 10 шш. Потолочки нѣсколько изо¬ 

гнуты, и болѣе или менѣе плоскіе; они часто расщеплены. На 10 шш. ихъ прихо¬ 

дится около 10. Этотъ видъ довольно близокъ къ Сопгпіа ВиргесМі 8іискепЪег§, но 

отличается отъ него значительно большей шириной кольца эндотекальной ткани, а 

также и инымъ развитіемъ вертикальныхъ перегородокъ. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія и уѣздъ, около дер. Тороповой, на р. Без- 

путѣ. Доставилъ Струве. Оригиналъ принадлежитъ Музею Горнаго Института. 

22. Сапіпіа ІпозЬгапгті п. зр. 

Таб. 2, фиг. 1, а, Ь, с, й. 

Простыя, одиночныя ячейки этого вида имѣютъ роговидную, цилиндро-коническую 

форму и достигаютъ довольно значительныхъ размѣровъ. Въ моемъ распоряженіи на¬ 

ходились ячейки, длина которыхъ достигала ночти 15 сш., а діаметръ округлой чашки 
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4,5 сш. Чашки довольно глубокія съ почти отвѣсными стѣнками и плоскимъ дномъ. 

Глубина чашекъ изслѣдованныхъ ячеекъ достигала 3 сш. Въ чашкахъ отчетливо 

видны вертикальныя перегородки 1-го порядка, изъ которыхъ главная—менѣе развитая, 

помѣщается въ узкой щели, выраженной и на днѣ чашки желобовиднымъ углубленіемъ 

идущимъ къ ея центру. Перегородки 2-го порядка, мало развитыя, едва замѣтпы па 

краѣ чашекъ въ промежуткахъ между первыми. Стѣнка ячеекъ довольно тонкая Она 

обнаруживаетъ слабо выраженную струйчатость, а также слабую аннуляцію. У ячеекъ 

указанныхъ выше размѣровъ число вертикальныхъ перегородокъ 80 — 84; изъ кото¬ 

рыхъ болѣе развитыхъ перегородокъ 1-го порядка 40—42 и столько же—40—42 — 

едва выражеппыхъ перегородокъ 2-го порядка Болѣе развитыя перегородки 1-го по¬ 

рядка, кромѣ главной, находящейся въ щели, глубоко внѣдряются въ ячейку, почти 

достигая центра; оиѣ нѣсколько изогнуты. Около 10 — 20 вертикальныхъ перегоро¬ 

докъ 1-го норядка, расположенныхъ по обѣ стороны щели, обыкновенно отлагается 

стереоплазма. Эндотекальная ткань довольно крупно-петлевидная расположена коль¬ 

цомъ, наибольшая ширина котораго достигаетъ 5 — 7 шш. Нѣсколько изогпутые по- 

толочки, занимающіе центральную часть ячейки, расположены на разстояніи 1 — 2 шш. 

другъ отъ друга. Отъ Сапгпіа ВиргесМі 8іискенЪег§ этотъ новый видъ отличается 

главнымъ образомъ глубокими чашками, но кромѣ того можно указать и на другія 

мелкія отличія: на нѣсколько болѣе широкое кольцо эндотекальной ткани и па нѣ¬ 

сколько болѣе короткія вертикальныя перегородки. 

Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ. Деревня Лужки 

па р. Окѣ. Доставилъ С. Н. Никитинъ. Экземпляръ принадлежитъ Геологическому 

Комитету. 

23. Сапіпіа окепзіз поѵ. зр. 

Таб. 2, фиг. 2 а, Ь, с, п таб. 3, ф. 2. 

Одиночныя ячейки этого вида достигаютъ довольно значительиыхъ размѣровъ, 

имѣя форму болѣе или менѣе рѣзко изогнутаго рога. Довольно хорошо сохранившаяся 

ячейка, бывшая въ моемъ распоряженіи, имѣла въ длину около 19 сш., при діаметрѣ 

очень плоской, почти округлой чашки въ 6 сш. Стѣнка ячейки очень тонкая; опа 

обнаруживаетъ поперечную бороздчатость и аннуляцію, иногда выраженную довольио 

рѣзко. Кромѣ того, стѣнка ячейки обнаруживаетъ и продольную струйчатость. Чашка 

этого вида очень характерна. Периферическая часть ея представляется почти плоскимъ 

бортомъ, шириной въ 2 сш., а средняя часть, округлаго очертанія, при діаметрѣ въ 

2 сш. представляется едва углубленной. Эта средняя, углубленная, часть чашки рас¬ 

положена нѣсколько эксцентрично и отграничена отъ плоскаго борта съ одпои сто¬ 

роны рѣзко, а съ другой онъ почти незамѣтно спускается къ ней. На бортѣ чашки, 

а также частью и на углубленномъ ея плоскомъ днѣ, нѣсколько выступаютъ верти- 

4* 
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кальныл перегородки. Кромѣ того па бортѣ обозначена очень узкая щель, въ которой 

замѣтна главная, мало развитая, перегородка. Щель нѣсколько уширяется около края 

углубленной части чашки. Вертикальныхъ перегородокъ два рода. Болѣе развитыя 

вертикальныя перегородки 1-го порядка, за исключеніемъ главной, достигаютъ цен¬ 

тральной зовы ячейки, занятой потолочкаыи; онѣ чередуются съ менѣе развитыми 

перегородками 2-го порядка, заходящими въ ячейку только до половины ширины 

кольца эндотекальной ткани. Такимъ образомъ перегородки 1-го порядка углубляются 

въ ячейку при эксцентричности средней глубокой части чашки на 1 2 сш., а пе¬ 

регородки 2-го порядка только на 5— 10 пш. Общее число вертикальныхъ перего¬ 

родокъ, при діаметрѣ чашки въ 60 шш., достигаетъ 116. Изъ нихъ перегородокъ 

1-го порядка 58 и столько лее—58—перегородокъ 2-го порядка. 

Эндотекальная ткань довольно мелко-ячеистая; она образуетъ кольцо не одина¬ 

ковой ширины и сообразно съ эксцентричностью чашки ширина его измѣняется отъ 

1 до 2 сш. Потолочкн, занимающіе среднюю зону ячейки, очень мало изогнуты; раз¬ 

стоянія между ними неодинаковы; они то очень сближены, то нѣсколько разставлены 

и часто представляются расщепленными. 
Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ. Г. Ока, дер. Лужки. 

Доставилъ С. Н. Никитинъ. Экземпляръ принадлежитъ Геологическому Комитету. 

24. Сапіпіа КагріпвЫі по у. ер. 

Таб. 2, фиг. 3 Й, Ь. п таб. 3, ф. 1 а, Ъ. 

Одиночныя ячейки этого впда представляютъ форму изогнутаго, колѣнчатаго 

рожка. Чашка довольпо глубокая. Стѣнка тонкая, обнаруживающая поперечную и 

продольную бороздчатость, а кромѣ того и аннуляцію. Длина хорошо сохранившемся 

ячейки, бывшей въ моемъ распоряженіи, достигала 14 сга. при діаметрѣ нѣсколько 

угловатой чашки отъ 5 до 6 сш. Чашка довольпо глубокая (глубина ея досыпаемъ 

2,5 сш.); она ограничена неодинаково высокой, но болѣе или менѣе отвѣсной стѣнкой, 

окружающей широкое и почти плоское дно. На краяхъ чашки, какъ и на ея дні. 

нѣсколько выступаютъ многочисленныя вертикальныя перегородки, изъ которыхъ одна 

главпая, расположена въ довольно широкой щели. Вертикальныхъ перегородокъ 140. 

Вертикальныя перегородки 1-го порядка въ числѣ 70, за исключеніемъ главной, мало 

развитой и находящейся въ щели, довольпо далеко вдаются въ ячейку, оставляя сво¬ 

бодной центральную зону, діаметромъ около 2 сга, Вертикальныя перегородки 2-го по¬ 

рядка, въ числѣ 70, чередующіяся съ первыми, очень мало развиты. Около вертикаль¬ 

ныхъ перегородокъ 1-го порядка можно было констатировать отложенія стереоплазмы. 

Эндотельная ткань, довольно мелкая, расположена по периферіи кольцомъ, ширина 

котораго не превышаетъ 1 сш., а мѣстами ширина его не болѣе 5 шш. Иотолочки, 
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выполняющіе среднюю часть ячейки, довольно сильно изогнуты и чрезвычайно соли 
жены, такъ что па 5 шт. ихъ приходится до 10. 

Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ. Р. Ока, дер. Лужки 

Доставилъ С. Н. Никитинъ. Экземпляръ принадлежитъ Геологическому Комитету. 

25. Сапіпіа гоззіса п. яр. 

Табл. 4, фиг. 1, а, Ь, с. (I. 

Одиночныя ячейки этого вида достигаютъ довольно значительныхъ размѣровъ. 

Въ моемъ распоряженіи находился почти полный экземпляръ, распиленный на двѣ 

части, принадлежащій Музею Горнаго Института. Общая форма ячейки сплющенно-бочко- 

ввдная, съ эллипсоидальными очертаніями горизонтальныхъ разрѣзовъ. Чашка довольно 

плоская съ краями неодинаковой высоты, вслѣдствіе чего она представляется какъ бы 

окруженной неправильно выраженнымъ бортомъ, образованнымъ пригнутой съ задней 

стороны стѣнкой. Возрастаніе ячейки въ началѣ гало быстро, такъ что основаніе ея 

представляется тупо-коническимъ. Длина изслѣдованной ячейки достигала 16 сш. при 

наибольшемъ діаметрѣ элипсоидальпыхъ очертаиііі горизонтальныхъ разрѣзовъ въ 7 сш. 

и наименьшемъ діаметрѣ ихъ въ 5 сш. Стѣнка ячейки тонкая, легко разрушающаяся; 

она обнаруживаетъ слабо выраженную продольную бороздчатость и, кромѣ того, болѣе 

или менѣе рѣзкую аннуляцію, а также и поперечную бороздчатость. Чашка ячейки 

вслѣдствіе слабо выраженнаго перегиба верхней части ея представляется какъ бы бо¬ 

ковой; она довольно плоская и окружена неодинаковой высоты стѣнкой. Къ задней, 

болѣе или менѣе выпуклой сторонѣ ячейки эта стѣнка довольно высокая—около 3 сш., 

а съ передней стороны ея опа едва поднята надъ плоскимъ дномъ !). Боковое 

эксцентричное, располоясеніе чашки приводитъ къ тому, что она кажется окружепной 

какъ бы бортомъ. Ширина чашки достигаетъ 3,5 сш. На поверхности ея видны едва 

выдающіяся вертикальныя перегородки. Какъ и у всѣхъ видовъ этого рода, онѣ при¬ 

надлежатъ двумъ родамъ: вертикальныя перегородки 1-го порядка, болѣе развитыя, за 

исключеніемъ главной, расположенной въ очень узкой и едва замѣтной щели, частью 

изгибаясь, почти доходятъ до центра, а вертикальныя перегородки 2-го норядка, чере¬ 

дующіяся съ ними, сравнительно мало развиты. Въ задней части ячейки послѣднія 

перегородки внѣдряются въ ячейку почти на 2 сш.. а въ передней части ея только 

па 0,5 сш. Общее число вертикальныхъ перегородокъ при указанныхъ выше размѣрахъ 

чашки 108; зъ нихъ 54 принадлежатъ 1-му порядку и 54 принадлежатъ 2-му порядку. 

Во внутренней зонѣ ячейкп, свободной отъ эндотекальноп ткани, около вертикаль¬ 

ныхъ перегородокъ обоихъ родовъ отлагается стереоплазма. Эндотекальиая ткань, по- 

») У экземпляра, бывшаго въ моемъ распоряженіи, дно, вслѣдствіе дефекта, представляется нѣ¬ 

сколько болѣе углубленнымъ. 
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мѣющаясл непосредственно около внутренней поверхности стѣнки ячейки.—мелко петле¬ 

видная; она образуетъ кольцо очень неодинаковой толщины: на задней, выпуклой, сто¬ 

ронѣ, толщина этого кольца достигаетъ ширины 1,5 сш., а на передней сторонѣ ши¬ 

рина этого кольца не превышаетъ 0,5 сш. 

Сообразно своему положенію и отношенію къ кольцу эндотекальной ткани, верти 

калыіыя перегородки 2-го порядка представляются болѣе или менѣе удлиненными, а 

въ общемъ выдаются за предѣлы этого кольца, впутрь ячейки, на 0,5 сш. Потолочкн, 

очень топкіе и часто расщепляющіеся, занимаютъ среднюю зопу ячейки, свободную 

отъ эндотекальной ткани; разстоянія между ними почти равны 1 ппп. 

Мѣстонахожденія: Почти полный кораллъ этого вида, распиленный па двѣ части, 

былъ доставленъ изъ Медынскаго уѣзда, Калужской губерніи г. Струве; онъ былъ 

найденъ на лѣвомъ берегу р. Шани, между деревнями Кондровой и Масловой. Экзем¬ 

пляръ принадлежитъ Музею Горнаго Иннститута. 

26. Сапіпіа Ъаіщзепі н. зр. 

Табл. 5, ф. 5, а, Ь, с, й. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму рожка и недостигаютъ значитель¬ 

ныхъ размѣровъ. Въ моемъ распоряженіи находились ячейки длиной 7 сш. при діа¬ 

метрѣ округлой чашки въ 3 сш. Стѣнка тонкая; она обнаруживаетъ слабо выражен¬ 

ную аннуляцію, а также п нѣжную продольную бороздчатость. Чашка глубиной до 

1,5 сш., имѣетъ довольно пологій бортъ, окружающій ея болѣе глубокую среднюю 

часть. На бортѣ чашки выступаютъ вертикальныя перегородки. Характеръ щели не 

могъ быть выясненъ вслѣдствіе неосторожной распилки коралла па двѣ части. Эпдо- 

текальная ткань, довольно мелко-петлевидная, образуетъ кольцо, ширина котораго ко¬ 

леблется отъ 8 до 10 шш. Вертикальныхъ перегородокъ два рода. Общее число ихъ 

около 96. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, болѣе развитыя, за исключеніемъ 

главной, внѣдряются въ ячейку на 9 —10 шш,; число ихъ 48, а вертикальныя пере¬ 

городки 2-го порядка, чередующіяся съ первыми, напротивъ, едва развиты и почт 

незамѣтны; онѣ внѣдряются въ ячейку только на 1 пип.; число ихъ также 48. 

Стереоплазма отложилась въ изслѣдованной ячейкѣ, вслѣдствіе поврежденія ея 

еще при жизни, неправильно. Потолочкн, нѣсколько изогнутые и часто расщепленные, 

занимаютъ сравнительно небольшую центральную зону; они такъ сближены, что раз¬ 

стоянія между ними менѣе 1 шш. Своей формой притупленнаго рожка, значитель¬ 

нымъ развитіемъ эидотекальоой ткани и другими особенностями этотъ видъ можетъ 

быть довольно хорошо отличенъ отъ другихъ видовъ этого рода. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Алексинскій уѣздъ. Село Подмоклое, па 

р. Окѣ. Коллекція Горнаго Института. 
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27. Сапіпіа Ііеітегзепі п. зр. 

Табл. 6, фиг. 5, а, Ъ, с, сі 

Одиночныя ячейки этого впда достигаютъ довольно значительныхъ размѣровъ и 

имѣютъ форму нѣсколько изогнутыхъ и довольно массивныхъ рожковъ. Въ моемъ рас¬ 

поряженіи находилась ячейка съ діаметромъ округлой чашки въ 5,5 сш. при длинѣ 

ея по выпуклой поверхности, въ плоскости симметріи, въ 13 сш. Чашка ячейки глу¬ 

биной до 3,5 сш. Стѣнка ея довольно пологая, такъ что округлаго очертанія плоское 

дпо имѣетъ въ діаметрѣ не болѣе 1,5 сш. Въ чашкѣ замѣтна довольно узкая щель, 

въ которой расположена главная перегородка, нѣсколько менѣе развитая, и двѣ со¬ 

сѣднихъ перегородки 2-го порядка. Кромѣ того, въ чашкѣ хорошо замѣтны нѣсколько 

выдающіяся, остальныя, вертикальныя перегородки 1-го порядка и менѣе рѣзко вы¬ 

дающіяся, чередующіяся съ ними, вертикальныя перегородки 2-го порядка. Эндоте¬ 

кальная ткань образуетъ кольцо не одинаковой ширины. Около вогнутой стороны 

ячейки ширина этого кольца не превышаетъ въ плоскости симметріи 8 шш., а на 

иротивополжной, выпуклой, сторонѣ ячейки ширина его достигаетъ 1,5 сш. Эндоте¬ 

кальная ткань довольно мелко-петлевидная. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 

въ ячейкѣ указанныхъ выше размѣровъ достигаетъ 128. Вертикальныя перегородки 

1- го порядка въ числѣ 64, кромѣ главной, расположенной въ щели, не достигаютъ 

центра примѣрно на 7,5 шш. Чередующіяся съ ними вертикальныя нерегородки 

2- го порядка не переходятъ периферическую область, занятую эндотекальной тканью. 

Въ верхней половинѣ ячейки, съ обѣихъ сторонъ щели, въ зонѣ распространенія 

эндотекальной ткани, около вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка, отложена плотная 

стереоплазма. 

Потолочкп мало изогнутые, но часто расщепленные, располагаются довольно 

близко другъ отъ друга, такъ что на 2 ттп. ихъ приходится обыкновенно три. 

Мѣстонахожденія: Калултская губернія, Тарусскій уѣздъ, деревня Андреевская 

на р. Тумнѣ. (Коллекція Музея Горнаго Института). 

28. Сапіпіа согпиіа н. зр. 

Табл. 7, фиг. 1, а, б, с и табл. 7, ф. 2, а, Ь, с, сі. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ, сравнительно, небольшіе размѣры и форму 

изогнутаго рожка. Въ моемъ распоряженіи находилась ячейка, длииа которой но вы¬ 

пуклой сторонѣ достигала 7 сш. при діаметрѣ почти округлой чашки въ 4 сш. Стѣнка 

ячейки довольно тонкая; она обнаруживаетъ продольную бороздчатость, а также непра¬ 

вильныя кольцевыя вздутія и перетяжки, независимо отъ очень нѣжной поперечной 
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струйчатостн. Чашка, глубиной до 2 сш., имѣетъ плоское дно и довольно плоскіе края, 

надъ которыми нѣсколько выступаютъ вертикальныя перегородки. Въ чашкѣ видна 

также и довольно широкая щель, въ которой расположена главная — менѣе развитая 

вертикальная перегородка. Общее число вертикальныхъ перегородокъ достигаетъ у 

ячеекъ указанныхъ размѣровъ 86—88; изъ нихъ 42—43 болѣе развитыхъ перегоро¬ 

докъ 1-го порядка, за исключеніемъ главной, и 43—44 вертикальныхъ перегородокъ, 

менѣе развитыхъ, 2-го порядка, чередующихся съ первыми. И тѣ и другія перегородки 

не достигаютъ центра. Около вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка съ обѣихъ 

сторонъ щели отлагается довольно обильная стереоплазма. Эндотекальная ткань, 

мелко-петлевидная, образуетъ кольцо, не превышающее шириной 2 шга. Вертикальныя 

перегородки 2-го порядка не выходятъ за предѣлы этого кольца, а вертикальныя пе¬ 

регородки 1-го порядка внѣдряются въ ячейку, около щели, въ плоскости симметріи, 

па 4 шш , а на противоположной вогнутой сторонѣ ея только на 1 — 2 тш. Пото- 

лочки, довольно изогнутые, занимаютъ среднюю часть ячейки; они расположены на 

разстояніи 0,5 —1,5 ют. другъ отъ друга. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Шахта около села Варфоломеева. (Коллекція 

Горнаго Института). Калужская губернія. Калужскій уѣздъ. Р. Калужка, мельница у 

села Рождество. (Коллекція Горнаго Института). 

29. Сапіпіа Коѣсішгот йіискенЬегд. 

1895. Сапіпіа КоквсЫгогѵі 8іискепЬеге. Кораллы п ишапкп каменноугольных'], отложеній Урала и 
Тішана, стр. 46, табл. III, фиг. 12; табл. XII, фиг. 1 4. 

Мѣстонахожденія: Новгородская губернія. Боровнчскій уѣздъ. Р. Мета, около 

г. Боровичей (Свѣчипъ). Экземпляръ принадлежитъ Реологическому Кабинету Казан¬ 

скаго Университета. 

Рзеисіогаріігепіоіііез п. §ен. 

Одиночныя ячейки имѣютъ форму нѣсколько изогнутыхъ рожковъ. Чашки болѣе 

или менѣе глубокія. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Болѣе развитыя пере¬ 

городки 1-го порядка, обыкновенно нѣсколько закрученныя и изогнутыя, не достигаютъ 

центра, а чередующіяся съ ними перегородки 2-го порядка едва замѣтны. 

Главная и двѣ боковыхъ нерегородки 1-го цикла менѣе развиты и помѣщены въ 

щеляхъ. Эндотекальная ткань развита мало. Потолочки въ верхней части ячейки болѣе 

сильно изогнуты, чѣмъ въ нижней части ея. Отъ рода 2арѣгепіокіе8 этотъ родъ бу¬ 

детъ отличаться существенно вертикальными перегородками, недостигающими центра, 

присутствіемъ эидотекальпой ткани, хотя и слабо развитой, а также и не вполнѣ раз- 
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витыми нотолочками, упирающимися не въ стѣнку, а въ эпдотекальпую ткань. Этотъ 
родъ относится къ группѣ Теігасогаііа, называемой Ріеопоріюга. 

30. ІзешіожрІыепіоііШ ,Тего[ееіѵі п. зр. 

Табл. 8, фиг. 5, а, Ь, с и табл. 9, ф. 7. 

Одиночныя ячейки этого впда имѣютъ форму нѣсколько изогнутыхъ ро?кковъ. 

Стѣнка ячеекъ тонкая и легко разрушается. Длина ячеекъ не превышаетъ 5 сш., а 

діаметры эллипсоидальнаго очертанія чашекъ достигаютъ: большій 4 сш., а меньшій 

3 сш. Ілубипа чашки достигаетъ 2 сш. Дно чашки вогнутое, а на стѣнкахъ ея рѣзко 

выдаются частью изогнутыя, а частью закрученныя, вертикальныя перегородки 1-го по¬ 

рядка (въ числѣ 40), покрытыя съ боковъ довольно толстымъ слоемъ стереоплазмы. 

Чередующіяся съ ними, едва развитыя, перегородки 2-го порядка (въ числѣ 40) 

можно констатировать только съ большимъ трудомъ на изломахъ края чашки, среди 

выступающей тутъ эндотекальной ткани. Главная перегородка, мало развитая, помѣ¬ 

щается въ узкой щели. гГочно такъ же и двѣ боковыя перегородки 1-го цикла очень 

короткія, помѣщаются въ щеляхъ, но болѣе широкихъ. Общее число вертикальныхъ 

перегородокъ у ячеекъ указанныхъ выше размѣровъ 80. Мелко-ячеистая эндотекальная 

ткань развита только въ верхней половинѣ ячейки, толщина ея кольца не превышаетъ 

2,5 пип. Потолочки, очепь изогнутые въ верхней части ячейки, дѣлаются менѣе изогну¬ 

тыми въ нижней ихъ части. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Село Подмоклое на р. Окѣ (С. Н. Ники¬ 

тинъ). Экземпляръ, принадлежитъ Геологическому Комитету. 

ѣоріюрііуііоісіез п. ^еп. 

Одиночныя ячейки имѣютъ форму небольшихъ колпачковъ съ плоской чашкой. 

Стѣнка тонкая. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Главная перегородка располо¬ 

жена въ узкой щели. Болѣе развитыя вертикальныя перегородки, за исключеніемъ главной, 

менѣе развитой, доходятъ, до центральной зоны, ограниченной ложной стѣнкой; онѣ 

чередуются съ менѣе развитыми вертикальными перегородками. Эндотекальная ткань 

мелко-петлевидная, выполняетъ периферическую зону, расположенную между настоящей 

и ложной стѣнками. Въ центральной зонѣ, ограниченной ложной стѣнкой, кромѣ по- 

толочковъ расположенъ еще въ плоскости симметріи тонкій пластинчатый столбикъ, 

пѣсколько выдающійся въ видѣ тупого валика на днѣ чашки. Отъ рода ЬоркоргііуІІтп, 

установленный родъ отличается развитіемъ эндотекальной ткани н присутствіемъ ложной 

стѣнки. 

Труды Геол. Ком. Нов. сер., вып. 14. 5 
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31. ЪорЫрІіуІІогЛез 8сЬеІІтепі и. зр. 

Табл. 7, фиг. 11, а, Ь, с, сі. 

Одиночныя ячейки этого внда имѣютъ форму колпачка небольшихъ размѣровъ съ 

довольно плоской чашкой. Длина единственной ячейки, бывшей въ моемъ распоряженіи, 

достигала 6 гаш., а діаметръ округлой чашки ея 16 шга. Стѣнка ячейки тонкая; опа обна¬ 

руживаетъ неправильныя кольцевыя вздутія и перетяжки, а также едва замѣтную продоль¬ 

ную бороздчатость. Чашка, какъ ул;е сказано, плоская, съ едва выпуклымъ дномъ и поло¬ 

гой стѣнкой, надъ которой выступаютъ вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Вер¬ 

тикальныя перегородки 1-го порядка, въ числѣ 34, кромѣ главной, мало развитой 

и расположенной въ узкой щели, болѣе развиты и доходятъ до центральной зоны, 

ограниченной ложной стѣнкой. До ложной стѣнки спускается и узкая щель. Вертикаль¬ 

ныя перегородки 2-го порядка, въ числѣ 34. чередующіяся съ первыми, имѣютъ мень¬ 

шее развитіе. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 68. Ложная стѣнка, довольно 

толстая, нѣсколько выдающаяся надъ дномъ чашки, имѣетъ въ діаметрѣ б шш.; она 

дѣлитъ ячейку па двѣ зоны, периферическую и центральную. Периферическая зона 

выполнена мелко-петлевидной эндотекальной тканью, независимо отъ расположенныхъ 

въ ней вертикальныхъ перегородокъ. 

Въ центральной зонѣ, независимо отъ потолочковъ, почти горизонтальныхъ, очень 

сближенныхъ и частью расщепленныхъ, проходитъ тонкій пластинчатый столбикъ, рас¬ 

положенный въ плоскости симметріи. 
Мѣстонахожденія: Тульская губернія. С. Подмоклое на р. Окѣ (С. II. Ники- 

типъ). Экземпляръ принадлежитъ Геологическому Комитету. 

иііювігоііоп БТешіп§ 1828. 

32. ЫШгоІіоп ртсеигп Пепину. 

Литература, касающаяся этого вида, и описаніе строенія его полипняка помѣ¬ 

щены въ моей монографіи „Кораллы и мшанки каменноугольныхъ отложеній ірала и 

Тимана". 
Видъ этотъ очень раснространенъ въ нижнемъ отдѣлѣ каменноугольныхъ отложе¬ 

ній средней Россіи. 
Мѣстонахожденія: Новгородская губернія. Боровичскій уѣздъ Р. Мета. (г. Ъо- 

ровичн, дер. Пустошка, порогъ Свинья, Иестрецы, между Русаковымъ и Вобровикомъ); 

р. Крупа, дер. ІНипицы. Рязанская губернія. Гор. Пронскъ у Рижскаго моста 

(Никитинъ). Ряжскій уѣздъ, село Чигасово на р. Рановѣ. Тульская гѵоернія. 

Граница Тульскаго и Алексинскаго уѣздовъ, р. Сюлейма, притокъ р. Вошаны (Никитинъ). 
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Веневскій уѣздъ, лѣвый берегъ р. Осетра, оврагъ между дер. Сальковой и селомъ 

Скородоемъ. Іородъ Алексинъ, бер. Оки у желѣзнодорожнаго моста (Никитинъ). 

Калужская губернія. Гарусскій уѣздъ: р. Пагибнн, близъ Алексина, городъ Та- 

русса (Никитинъ). Станція Троицкая, Сыар.-Вяз. ж. д. (Шрадеръ). Экземпляры 

принадлежатъ Горному Институту, Геологическому Комитету и Геологическому Каби¬ 

нету Казанскаго Университета. 

3,3. ЫікозігоЫоп саезрНозит Магііп. 

Хорошее сохраненіе одного изъ полиппяковъ даетъ возможность описать чашку 

ячеекъ этого вида, достигающихъ діаметра 7 шш. Глубина ея достигаетъ 6 пип., края 

заостренные, а дно почти плоское или нѣсколько выпуклое. Надъ дномъ возвышается 

сжатый съ боковъ столбикъ, до 2 шш. Въ чашкахъ можно видѣть вертикальныя пе¬ 

регородки. 

Мѣстонахожденія: Калужская губернія. Медыпскій уѣздъ, оврагъ между дер. 

Копдыревой и Масловой, р. НІаня. Новгородская губернія. Боровичскій уѣздъ, 

р. Мета, лѣвый берегъ въ у ройницѣ Гверстяпка (Пятницкій). Образцы принадлежатъ 

Горному Институту и Геологическому Кабинету Казанскаго Университета. 

34. ШкозІгоНоп ЪГСоуамм Е. II. 

Мѣстонахожденія: Новгородская губернія. Боровичскій уѣздъ, дер. ІІІипицы, 

на р. Крупѣ. Тульская губерпія. Богородицкій уѣздъ, около с. Студенокъ, шахта 

Поливанова; г. Тула (С. Н. Никитинъ) Алексинскій уѣздъ, дер. Кіевцы па прав, 

берегу р. Оки; дер. Кпшипа по р. Карповнѣ; р. Угра, между дер. Пахомовой и < мя¬ 

тной; село Асенцы. Рязанская губернія. Ряжскій уѣздъ. Село Ключи, на р. 1 <і- 

повѣ. Экземпляры принадлежатъ Горному Институту и Геологическому Комп те і>. 

35, ЫікозігоЫоп іггедиіаге РЬіПірз. 

Мѣстонахожденія: Новгородская губенія. г. Боровичи на р. Метѣ (Пятницкій); 

р. Быстрица (Пятницкій). Тульская губернія. Р. Бобриха, притокъ р. Черепети, 

дер. Фетисове. Рязанская губернія. Дер. Ключи; р. Могпльпя, притокъ Б. Колодной, 

между Скоморошками и Пустошиной; р. У жердь, между дер. П.пмовои и Минниками. 

Ряжскій уѣздъ, р. Мостья, село Кириловка (Богословскій). Московская губернія, 

Серпуховскій уѣздъ, дер. Лужки, на р. Окѣ (Никитинъ). Оь.я мп.іяры прпилдлиьлп 

Горному Институту, Геологическому Комитету и Геологическому Кабинету Казанскаго 

Университета. 
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36. ІАЫіовйгоііоп- догдопжт ТгаиЬзсІюЫ. 

1860. ЬШіозІгоІіоп іггедпіпге ЕісЬугаЫ (рагі) Ь. К. Т. I, р. 563. 
1879. ЫІІюзігоііоп догдопсит Тгаиівсіюісі. КаІкЬгіісІіе ѵог йЦаЬвсЪкота., р. 135, ІаЬ. XVI, 1. 8, а-с. 

1880. ТЛІНозігоІіоп догдопсит Коешег Ь. (т„ р. 381. 
1838. ІЛікозІгоііоп догдопсит ІІІтукенбергь. Кораллы и мшанки верхи, яруса среднерусскаго кам. 

пав., стр, 20. 

Матеріалъ, находившійся въ моемъ распоряженіи, даетъ мнѣ возможность допол¬ 

нить описаніе этого вида, данное Траутшольдомъ и мною. Небольшіе полипняки 

этого вида состоятъ цзъ очень изогнутыхъ ячеекъ, рѣдко развѣтвлявшихся вилкообразно 

вслѣдствіе почкованія. Изогнутыя ячейки, образующія иногда довольно крутыя колѣна, 

располагаются въ нолиппякахъ очень неправильно; онѣ то сближены или даже сопри¬ 

касаются, то удалены болѣе пли менѣе значительно другъ отъ друга. Діаметръ ячеекъ 

очень измѣнчивъ; въ большинствѣ случаевъ онъ колеблется отъ 2 до 3 шш., но иногда 

въ мѣстахъ вздутія достигаетъ 4 и даже 5 шш. Чашки ячеекъ довольно плоскія съ 

нѣсколько выдающимися по бортамъ вертикальными перегородками и миніатюрнымъ, 

сжатымъ съ боковъ пластинчатымъ столбикомъ въ центрѣ. Вертикальныхъ перегородокъ, 

какъ это указано уже Траутшольдомъ,—32. Это количество перегородокъ я наблю¬ 

далъ также при діаметрѣ ячеекъ въ 3 шш. Изъ этихъ перегородокъ 16 болѣе раз¬ 

витыхъ достигаютъ центра, а остальныя 16, менѣе развитыя, не выходятъ изъ зоны 

периферическаго кольца эндотекалыюй ткапи, ширина котораго достигаетъ 0,75 шш. 

Потолочкп, нѣсколько вогнутые, располагаются на разстояніи 0,5 гшп. другъ отъ друга. 

Стѣнка ячеекъ очень тонкая; она обнаруживаетъ едва выраженную аннуляцію и весьма 

нѣжную продольную бороздчатость. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія, р. Безнута, около дер. Тороповой (Кол¬ 

лекція Горнаго Института). Московская губернія. Серпуховской уѣздъ. Д. Лужки 

па р. Окѣ (Никитинъ). Экземпляры принадлежатъ Горному Институту и Геологиче¬ 

скому Комитету. 

37. Ыікозігоііоп гоззісит п. зр. 

Табл. 8, фиг. 3, а, 6, с, (I, /. 

Небольшіе, кустистые полипняки этого вида состоятъ изъ удлиненныхъ, цилиндри¬ 

ческихъ, нѣсколько изгибающихся ячеекъ. Разростаніе полишіяковъ происходило до¬ 

вольно рѣдкими почками, появлявшимися на старыхъ ячейкахъ обыкновенно но двѣ, 

а болѣе рѣдко по одной, па неопредѣленномъ разстояніи другъ отъ друга. Діаметры 

ячеекъ, образующихъ полипняки этого вида, колеблятся отъ 3,5 до 4,5 шш. Вполнѣ 

сохранившихся чашекъ не было въ моемъ распоряженіи, но судя по одной нѣсколько 

обломанной чашкѣ, онѣ были ие очень глубоки, а надъ дномъ ихъ возвышался нѣ¬ 

сколько сжатый съ боковъ плотный столбикъ. Вертикальныхъ перегородокъ 2 рода; 
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изъ нихъ болѣе развитыя, въ числѣ 18 — 20, достигаютъ столбика, а другія 18—20, 

мепѣе развитыя, не выходятъ изъ предѣловъ области, запятой кольцомъ очень мелко¬ 

ячеистой эпдотекальпой ткани. Ширина этого кольца достигаетъ 1 пип. Потолочки, 

нѣсколько выпуклые, очень сближены; разстоянія между ними нѣсколько мепѣе 0,5 шш. 

Стѣнка ячеекъ очень тонкая; она обнаруживаетъ довольно своеобразно, но пе рѣзко 

сраженную аннуляцію, а также не рѣзкую продольную бороздчатость. Отъ С. уипсеит 
Ь’іеш.—X. сопсатегаіит Ьоіів<1. новый видъ отличается большимъ діаметромъ и боль¬ 

шимъ числомъ перегородокъ. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Веневскій уѣздъ, село Хруслово, па 

лѣв. берегу рѣки Осетра. Экземпляръ принадлежитъ Музею Горпаго Института. 

І-Оп$сІаІеіа М’Соу. 1849. 

38. Ьопзсіаіеіа {Іогфгтіз Гіешінц. 

Характеристика этого вида помѣщена въ моей монографіи „Кораллы и мшанки 

каменноугольныхъ отложепій Урала и Тпмана“, а синонимика приведена въ монографіи 

„Кораллы и мшанки верхняго яруса средне-русскаго каменноугольнаго известняка". 

Этотъ видъ довольно часто попадается въ пижнемъ отдѣлѣ каменноульньіхъ отло¬ 

женій средней Россіи, какъ, наприм., въ Новгородской губерніи, на р. Метѣ. Пре¬ 

имущественно оопадаютея полиппяки, принадлежащіе разновидности—Ь. /Іогі/отіі* 

тауог и только въ одномъ пунктѣ былъ пайдепъ полипнякъ, принадлежащій разно¬ 

видности X. {Іогфгтіз тіпог. 

Мѣстонахожденія X. {Іогфгтіз ѵаг. тщог: Новгородская губернія, Воровичскіи 

уѣздъ, р. Мета, около Ровиаго, порогъ Выпъ и Лѣсница (Пятницкій), р. Б и стр и ца 

(Пятницкій, Свѣчипъ); р. Прыкша—Столбинскій оврагъ (Музей Казанскаго Уни¬ 

верситета). Калужская губернія, городъ Тарусса — Игиатовская гора, (С. Н. Ники¬ 

тинъ). Калужскаго уѣзда, р. Дугна, около Дугенскаго завода (коллекція 1 орнаго Ин¬ 

ститута). Тульская губернія. Веневскій уѣздъ, село Гурьево въ 9 верстахъ отъ 

г. Венева (коллекція Горнаго Института) Рязанская губернія, р. Нроня, дер. Ье- 

стужево (коллекція Горнаго Института). Лѣвый берегъ р. Галиной, праваго притока 

р. Нрони, около дер. Бирвиной. Тверская губернія, Ржевскій уѣздъ, р. Волга, при 

устьѣ р. Ворчи (коллекція Горнаго Института). 

Мѣстонахожденія X. {"Іогфгтіз ѵаг. тіпог: Тульская губернія, I1. < Пса, Кіеицы, 

около желѣзнодорожнаго моста (коллекція Горнаго Института). 
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39. Ьоп&сМсіп раріШа ЕЛіѵаічІя еі Наіше поп РівсЬег. 

Табл. 3, фиг. (і, й, Ь. 

1831. ТлюМсіа рпрПШп КсЬѵагсІ* о! Наіше. Мопод. Дея роіуріега І'оззііез Дез іеггаіпв раіёпаощиез, 
р. 460, рі. 11, 1. 2, 2 а. 

Фишеръ назвалъ этимъ именемъ кораллъ, принадлежащій роду РеМахіз и про¬ 

исходящій изъ верхняго ярѵса подмосковнаго каменноугольнаго известняка, не имѣющій 

ничего общаго съ коралломъ, описаннымъ М. Эдвардомъ и 1 аймомъ подъ этимъ именемъ, 

Астреевидпыс полипняки этого вида не достигаютъ большихъ размѣровъ; она 

состоятъ изъ призматическихъ ячеекъ 5 и 6 угольнаго очертанія, соединяющихся 

довольно тонкими стѣнками. Эти призматическія ячейки незначительныхъ размѣровъ и 

ихъ діагонали не превышаютъ 12 —15 шш. Чашка ячеекъ имѣетъ почти плоскій бортъ 

и довольно глубокую среднюю часть. Въ центрѣ ея возвышается такъ называемый 

столбикъ, нѣсколько сжатый съ боковъ. Въ моемъ распоряженіи не находилось по- 

линпяковъ съ сохранившимися чашками. Общее число вертикальныхъ перегородокъ ко¬ 

леблется между 40 и 44 и зависитъ отъ величины ячеекъ. Болѣе развитыя вертикаль¬ 

ныя перегородки 1-го порядка, въ числѣ 20 — 22, достигаютъ столбика—средней зоны, 

и чередуются съ 20—24 вертикальными перегородками 2-го порядка, мало развитыми 

и не выходящими изъ периферической зоны, расположенной между настоящей стѣнкою 

и ложной —цилиндрической стѣнкой, діаметръ которой колеблется отъ 4 до 6 шш. 

Периферическая зона выполнена эндотекальной ткапьго и вертикальными перегородками. 

Разстояніе между настоящей и ложной стѣнками мало. Средняя зона, кромѣ ното- 

лочковъ, содержитъ еще и вертикальныя перегородки 1-го порядка, болѣе развитыя, а 

центральная зопа — столбикъ, имѣющій въ діаметрѣ около 2 шш., представляетъ строеніе, 

сходное съ строеніемъ этой зоны у Ь. (Іогфппщ она и тутъ состоитъ изъ спирально 
закрученныхъ вертикальныхъ пластинокъ, сходящихся въ центрѣ и другихъ вертикаль¬ 

ныхъ пластинокъ, расположенныхъ между первыми такъ, что онѣ въ общемъ образуютъ 

нѣсколько вставленныхъ другъ въ друга призмочекъ. 

Отъ />. Цогфгтіз этотъ видъ отличается меньшимъ размѣромъ ячеекъ и мепь 

нишъ числомъ вертикальныхъ перегородокъ, а также близостью ложной стѣнки къ 

настоящей. 
Этотъ видъ исключительно свойственъ ппжнему отдѣлу каменноугольныхъ отло¬ 

женій средней Россіи. 
Мѣстонахожденія: Новгородская губернія. Боровичскій уѣздъ, р. Мета, ниже по¬ 

рога Гверстянки (Пятницкій) и около Ровнаго (Пятницкій). Экземпляры принад¬ 

лежатъ Геологическому Каоинету Казанскаго і ниверсиіеіа. 
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40. Ьопжіаіеіа Вгоппі ЕсЬѵапЬ еі Наіше. 

І8'і1. Хопзііаіеіа Вгоппі Роіур. Іокз. сіез іегг. раібояощиез, р. 459, рі. И, {', ц \а, 

Полиппякъ этого вида состоитъ изъ цилиндрическихъ ячеекъ съ округлымъ очер¬ 

таніемъ чашекъ и горизонтальныхъ разрѣзовъ. Ячейки имѣютъ значительные размѣры; 

діаметры ихъ, судя по рисунку, достигаютъ до 2—2,5 сш, Ячейки въ поли и ня какъ 

частью соприкасаются, частью остаются разобщенными. Ложная стѣнка имѣетъ въ діа¬ 

метрѣ 12 тш., а діаметръ центральной зоны достигаетъ 5—6 пли. Не имѣя подъ 

руками полинпяка этого вида, я не могу охарактеризовать структуру ячеекъ его съ 

большими деталями. Этотъ видъ былъ установленъ по экземпляру, происходящему изъ 

Россіи и находившемуся въ коллекціи извѣстнаго профессора Бронна. Этотъ видъ, вѣ¬ 

роятно, происходитъ изъ нижняго отдѣла каменноугольныхъ отложеній средней Россіи. 

Мѣстонахожденія: Точно не извѣстно, гдѣ именно полипнякъ этого вида былъ най¬ 

денъ въ Россіи. 

41. ЪопЫаЫа йиЫісаіа Магіін. 

Табл. 5, фиг. 4, «, Ь1 с. 

1809. ЕгізтаіоЫІшз сІиЫісаіиз Магііп. Реіг. ЯсгЪ., рі. XXX. 
1823. Сагу орку Иі а сІиЫкаІа ЬТетіищ Вгіі., р. 509. 
1851- Ьопзсіаісга сгаззісопиз М. ЕсЬѵапЬ еі Палии: Роѣ Го**. без Іегг. раѣ, р. 461 
1851. 1мізйаЫа сгаззісопиз М’Соу Вгіі. раѣ Еозз,, р. 103, рі. Ш В., йщ 5. 
1851. Хопзсіаісіа сІиЫісаіа М’Соу, іЬЫ, р. 105. 
1881. Еопзсіаіеіа Зіуіазігаеі/Ъгтіз М’Со'у, іЬііі, р. 105, рі. 111 В., 1'. 7. 
1854. Гюпзйаісіа йіЫітіа М. Е(і\ѵаі’4з еі Иаіте Вгіі. Гоза. согак, р. 200. 

Отдѣльныя ячейки этого вида представляются удлиненно-цилиидро-коиическими. 

Иногда они появляются н совмѣстно въ довольно значительномъ количествѣ, образуя 

кустистые полипняки, въ которыхъ отдѣльныя ячейки рѣдко соприкасаются, соединяясь 

только основаніями. Въ моемъ распоряженіи находились только пеиолиыя ячейки этого 

вида, безъ чашекъ. Нѣкоторыя изъ этихъ ячеекъ имѣли до 6 сш. длины, при діа¬ 

метрѣ округлаго разрѣза въ 2 сш. Кромѣ того, въ моемъ распоряженіи были и не¬ 

большіе полипняки. Стѣнка ячеекъ довольно тонкая; она представляетъ рѣзко выра¬ 

женную продольную бороздчатость, а также не менѣе рѣзко выраженныя кольцевыя 

вздутія и перетяжки, Независимо отъ этого, па стѣнкахъ еще замѣтны очень тонкія 

поперечныя, кольцевыя бороздки. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ: однѣ наи¬ 

болѣе развитыя вертикальныя перегородки 1-го порядка, въ числѣ 28 — 26, достн 

каютъ столбика — центральной зоны, а другія, съ ними чередующіяся верпша.іьиыя 

иерегородкн 2-го порядка, числомъ 28 —26, очень тонкія и весьма ірудво оі.іичимі.іл, 

нѣсколько заходятъ за ложную стѣнку. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 

52—56. Периферическая зона, между настоящей н ложной стѣнками, занята очень 
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крупио-петлевидиой, пузырчатой, эпдотекальной тканью и вертикальными перегород¬ 

ками. Ширина этой зоны не превышаетъ 3.5 шпі. Эта зона ограничена съ внутрен¬ 

ней стороны ложной стѣнкой, діаметръ которой достигаетъ 7—8 ишь Средняя зона, 

расположенная между этой ложной стѣнкой и центральной зоной—столбикомъ, имѣетъ 

діаметръ въ 3-4 шш. Средняя зона выполнена потодочками и вертикальными пере¬ 

городками 1-го порядка, достигающими столбика. 

Округлый столбикъ (центральная зона), имѣющій въ діаметрѣ 3—4 шш., какъ и 

у всѣхъ видовъ рода Ілтвйаіеш, имѣетъ сложное строеніе. Онъ состоитъ изъ 8 верти¬ 

кально стоящихъ радіальныхъ, нѣсколько закрученныхъ, пластинокъ, а также изъ другой 

серіи вертикальныхъ пластинокъ, расположенныхъ между первыми; послѣднія обра¬ 

зуютъ въ общемъ 4 призмочки, вставленныхъ другъ въ друга 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Вепевскій уѣздъ, около дер. Причалъ, па 

р. Осетрѣ; р. Кердъ, противъ села Дурное, ниже церкви (Музей Горнаго Института). 

42. Ьопзсіаіеіа ізскшзотапа БіискепЬегц'. 

Табл. 8, фиг. I, а, Ь, с, Л, е. 

1895. І/ОпзДакіа ізсіптоѵпапа Штукепбергь. Кораллы и мшанки каменноугольныхъ отложеніи Урала 
и Тимана, стр. 89; табл. XIV, фиг. 10- 

Устанавливая этотъ видъ, л имѣлъ въ распоряженіи довольно несовершенно со¬ 

хранившіеся полииняки его изъ нижпе-камеппо-угольныхъ отложеній западнаго склона 

Урала. Ячейки ихъ были лишены чашекъ, а внутреннее строепіе могло быть описано 

по разрѣзамъ, не всегда вполпѣ яснымъ. Въ настоящее время у меня въ рукахъ на¬ 

ходится окременѣлый полппнякъ этого вида, сохраненіе котораго позволяетъ гораздо 

болѣе точно описать строеніе его ячеекъ, а кромѣ того нѣкоторыя ячейки этого по- 

лшшяка сохранились съ чашками. Небольшой кустистый полиинякъ этотъ имѣетъ въ 

длину до 8 ст.; онъ состоитъ изъ сравнптельио короткихъ цплиидро-коническихъ 

ячеекъ, болѣе или мепѣе изогнутыхъ. Длина отдѣльныхъ ячеекъ этого полипняка ко¬ 

леблется отъ 2 до 4 ст., при діаметрѣ чашекъ до 1,5 ст. Мѣстами отдѣльныя ячейки 

соприкасаются, а мѣстами между ними остаются свободные промежутки до 5 шш. На 

рисункѣ можно ознакомиться съ этими отношеніями. 

Стѣнка ячеекъ тонкая съ едва замѣтной продольной бороздчатостыо и довольпо 

рѣзко выраженной аннуляціей, обусловленной частой смѣной кольцевыхъ перетяжекъ 

п вздутій. Возрастаніе полипняка совершалось калицинальными почками. Чашка ячеекъ 

довольпо глубокая, съ округлымъ очертаніемъ, діаметромъ до 1,5 ст , смотря по ихъ 

возрасту. Въ чашкѣ можно отличить довольно круто скошенный бортъ до 4 шш. 

ширины и глубокую часть, на днѣ которой выступаетъ центральнаіі зона, такъ назы¬ 

ваемый столбикъ. На поверхности этого столбика выступаютъ продольная пластинка и 

6 пластинокъ, расположенныхъ радіально по 3 съ каждой ея стороны. Вертикальныхъ 
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перегородокъ 60; изъ нихъ 30 вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка, хорошо 

видимыхъ въ чашкѣ, досыпаютъ центральной зоны ячейки-столбика; онѣ чередуются 

съ 30 вертикальными перегородками 2-го порядка, не выходящими изъ предѣловъ пе¬ 

риферической зоны, занятой эндотекальноп тканью, и очень мало замѣтными на краяхъ 

чашекъ. Наружная зона ячейки, шириной около 3—4 ют., расположенная между 

настоящей и ложной стѣнками, имѣетъ діаметръ до 7—8 тшп., сообразно съ размѣ¬ 

рами ]) ячеекъ, выполнена очень мелко-петлевидной тканью и вертикальными перего¬ 

родками. 

Средняя зона ячейки, расположенная между ложной стѣнкой и центральной зо¬ 

ной—столбикомъ, очень узка: ширина ея не превышаетъ 1,5 шт.; она выполнена по- 

толочками, разстоянія между которыми до 0,5 шт. и вертикальными перегородками 

1-го порядка. Центральная зона, діаметръ которой 3 шт., имѣетъ строеніе, сходпое 

со строеніемъ этой зоны у другихъ видовъ этого рода. 

Мѣстонахожденія: Окременѣлый экземпляръ этого вида, очевидно, валунъ, былъ 

найденъ въ Московской губерніи. Оригиналъ принадлежитъ Геологическому Кабинету 

Казанскаго Университета. 

43. ЬотсЫеіа говзіса н. вр. 

Табл. 9, фиг. 1, а, Ь, с, Л. 

Пластинчатые, астреевндпые полипняки этого вида состоятъ изъ пирамидальныхъ, 

нѣсколько изогнутыхъ ячеекъ. Толщина этихъ полипняковъ не превышаетъ 5 ст. и 

къ окраинамъ ихъ уменьшается. Отдѣльныя ячейки достигаютъ большихъ сравиительно 

размѣровъ; онѣ имѣютъ неправильныя, пяти и шестиугольныя очертанія. Наибольшія 

діагонали очеиь плоскихъ чашекъ достигаютъ 3 ст., чѣмъ онѣ довольно рѣзко отли¬ 

чаются отъ ячеекъ Ъ. $ІогЦоттіз, діагонали которыхъ не превышаютъ 2 ст. Стѣнки 

ячеекъ довольно тонкія. Чашки ячеекъ, какъ уже сказано, въ оощемъ плоскія. Въ 

пихъ можно отличить .желобообразный бортъ и выдающуюся среднюю часть, ограни¬ 

ченную ложной стѣнкой. Въ центрѣ этой средней части можно отличить и столбикъ. 

На бортахъ чашекъ не рѣзко выступаютъ вертикальныя нерегородки, изъ которыхъ пере¬ 

городки 1-го порядка, нѣсколько возвышаясь, принимаютъ участіе въ строеніи и средней, 

возвышенной части чашки, достигая столбика. Ширина борта достигаетъ 10 шт., а діамеіръ 

округлаго очертанія возвышенной части равенъ 7 шш. Вертикальныя перегородки ш 

вполнѣ развиты п не достигаютъ стѣнки ячеекъ. Общее число ихъ 44 52. Вертикальныя 

перегородки 1-го порядка, въ чпслѣ 22—26, не имѣя, какъ уже сказало, соединенія 

со стѣнкой и упираясь въ крупно-пузыристую эндотекальп)іо ікань, достигаютъ цеп 

тральной зоны ячеекъ—столбика. Чередующіяся съ ними вертикальныя перегородки 

') При діаметрѣ чашки въ 1,5 сш. діаметръ ложно,! стѣнка достигаетъ 7-8 шш., а ара діаметрѣ 

въ 1 сш.—только 5 шш. 

Труды Геол. Ком. Пои. сер., внп. 14. 
6 
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2-го порядка упираются тоже въ эндотекальную ткань съ наружной стороны, а съ 

внутренней только нѣсколько находятъ за предѣлы ложной стѣнки. Эидотекальная ткань, 

выполняющая периферическую зону ячеекъ, между настоящей и ложной стѣнками— 

крупно-пузыристая, прп чемъ отдѣльные пузыри вытянуты въ горизонтальномъ напра¬ 

вленіи. Ложная стѣнка, имѣющая округлое очертаніе горизонтальныхъ разрѣзовъ, 

около чашки имѣетъ діаметръ въ 5—0 шш. Средняя зона ячеекъ, между ложной 

стѣнкой и столбикомъ, содержитъ очеш. тонкіе и сближенные потолочки, а также вер¬ 

тикальныя перегородки 1-го порядка. Центральная зона—столбикъ, имѣющая въ раз¬ 

рѣзахъ въ діаметрѣ 2—2,5 пин., образована какъ и у другихъ видовъ этого рода. 

Въ этой зонѣ можно отличить, во-первыхъ, до 8 вертикальныхъ, нѣсколько закручен¬ 

ныхъ пластинокъ, изъ которыхъ двѣ расположены въ плоскости симметріи и дѣлятъ 

столбикъ иа двѣ равныя части, и, во-вторыхъ, можно отличить вертикальныя пластинки, 

расположенныя поперекъ между первыми и образующія нѣсколько вставленныхъ 

другъ въ друга лризмочекъ. Въ общемъ всѣ эти пластинки, пересѣкаясь, образуютъ 

очень сложное сплетеніе и прп маломъ діаметрѣ столбиковъ, въ горизонтальныхъ разрѣ¬ 

захъ, опи кажутся какъ бы губчатыми. Въ центральной зонѣ можно отличить и очень 

выпуклые потолочкп, представляющіеся въ разрѣзѣ пластинками, примыкающими къ 

столбику. Потолочки очень сближены. Въ моемъ распоряженіи находились, кромѣ опи¬ 

саннаго, еще два полипняка этой формы, толщиной въ 3 о,5 сга., ячейки которыхъ 

не достигали указанныхъ выше размѣровъ, а діагонали которыхъ не превышала 

2 — 2,5 сш. Структура пхъ нпчѣмъ не отличается отъ структуры только что описаннаго 

полипняка, составленнаго изъ болѣе крупныхъ ячеекъ. Чашки ихъ такія же плоскія, 

съ такой же средней частью, по только нѣсколько менѣе выдающейся. Число вертикаль¬ 

ныхъ перегородокъ въ нихъ соотвѣтственно размѣрамъ нѣсколько менѣе. Число ихъ 

колеблется отъ 40 до 42. На углахъ чашки одного изъ этихъ полипняковъ замѣтны 

были—маленькія возникающія ячейки. 
Отъ ЬопзсІаШа /Іогфгтів установленный много видъ отличается очень рѣзко 

строеніемъ чашекъ и другими особенностями структуры. 

Мѣстонахожденія; Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ, деревня Лужки, на 

р. Окѣ (С. Н. Никитинъ). Экземпляры этого вида принадлежатъ Геологическому 

Комитету. 

44. ЬотдаЫа МизсШеіот и. зр. 

Таб. 9, фиг. 2 а. Ь, с. 

Астреевидные нолипнякп этого вида представляютъ пластинчатую форму; они 

нѣсколько вздуты въ центральной части и имѣютъ неправильно округлое или нѣсколько 

угловатое очертаніе. Размѣры ихъ не особенно значительны: бывшій въ моемъ распо¬ 

ряженіи полипнякъ имѣлъ въ поперечникѣ 15 сш. Неправильно пирамидальныя, нѣ- 
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сколько изогнутыя ячейки имѣютъ 5 — (і-угольное очертаніе чашекъ п разрѣзовъ; онѣ 

расходятся какъ бы изъ одного центра и, соприкасаясь, образуютъ выпуклую, верхнюю 

поверхность полинпяка. Очевидно, новыя почки, обусловливавшія разрастаніе полиц¬ 

ия ка, возникали около основанія болѣе старыхъ ячеекъ. Отдѣльныя ячейки, составляющія 

долипнякъ этого вида, какъ уже сказано, имѣютъ пирамидальную форму съ 5—6- 

угольнымъ очертаніемъ чашекъ н горизонтальныхъ разрѣзовъ; онѣ обыкновенно нѣ¬ 

сколько изогнуты н достигаютъ длины 5 — 6 сіп. Стѣнка ячеекъ сравнительно топкая; 

опа обнаруживаетъ рѣзко выраженную продольную бороздчатость, а также кольцевыя 

перетяжки и вздутія. Чашки ячеекъ 5—6 угольнаго очертанія, въ большинствѣ слу¬ 

чаевъ, въ діагоналяхъ не превышаютъ 2 сш. н только рѣдко діагонали пхъ до¬ 

стигаютъ 2,5 сш. Чашки ячеекъ въ общемъ довольно плоскія; онѣ рѣзко отли¬ 

чаются отъ чашекъ какъ Ь. /Іогфгтіз такъ и X. гоззіса. У перваго вида, какъ 

извѣстно, борты чашекъ уже, а средняя часть болѣе глубокая, а у второго вида сред¬ 

няя часть чашекъ обыкновенно выдается болѣе или менѣе рѣзко. Что же касается до 

чашекъ X. ЖшсКкеіогѵі, то, какъ уже сказано, онѣ представляются вообще плоскими 

съ слабо наклоненнымъ къ центру бортомъ шириной до 5 — 0 пип. и нѣсколько углу¬ 

бленной средней частью, ограниченной ложной стѣнкой, діаметръ которой имѣетъ 

5—6 пип. Въ этой углубленной части чашекъ, со дна нѣсколько выступаетъ цен¬ 

тральная зона—столбпкъ. немного сжатый съ боковъ. На бортѣ чашекъ вертикальныя 

перегородки едва выступаютъ, но онѣ замѣтны болѣе рѣзко по краю углубленной части 

чашекъ. Общее число вертикальныхъ перегородокъ колеблется, сообразно величинѣ 

ячеекъ, отъ 36 до 44; онѣ не соединены со стѣнками ячеекъ и упираются съ наруж¬ 

ной стороны въ крупно-пузыристую эпдотекальпую ткаиь. Вертикальныя перегородки 

1-го порядка, числомъ 18—22, достигаютъ центральной зоны-столбика, а чередую¬ 

щіяся съ ними вертикальный, перегородки 2-го порядка, числомъ 18 -!2, едва вда¬ 

ются въ среднюю зону, ограниченную ложной стѣнкой. 

Периферическая зона выполнена очень крупно-пузыристой эндотекальдой тканью, 

пузыри которой представляются вытянутыми въ горизонтальномъ направленіи. Средняя 

зона, ограниченная снаружи ложной стѣнкой, а съ внутренней стороны центральной 

зоной-столбикомъ, содержитъ кромѣ вертикальныхъ перегородокь 1 іо порядка н ною 

лочкн. Что касается центральной зоны-столбика, то строеніе его сходно до строеніемъ 

столбика другихъ видовъ этого рода. Въ виду этого я не буду касаться деталей его. 

Отношеніе вертикальныхъ перегородокъ къ тремъ указаннымъ зонамъ тоже не пред¬ 

ставляетъ ничего особеннаго. 
Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уі одь, дгр. .І)жкп на р. 

(С. Ы. Никитинъ). Экземпляръ принадлежитъ Геологическому Комитету. 
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СЬопахіз М. Есілѵагііз еі Иаіте 185]. 

Полпппяки пластинчатые, состоятъ изъ удлиненныхъ, цилиндрическихъ, ячеекъ 

довольно значительныхъ размѣровъ, частью прикасающихся другъ къ другу. Многочи¬ 

сленныя вертикальныя перегородки вполнѣ развиты и соединены непосредственно со 

стѣнкой ячеекъ; изъ нихъ перегородки 1-го порядка доходятъ до центральной зоны, 

а перегородки 2-го порядка, чередующіяся съ первыми, не выступаютъ изъ области 

широкаго кольца эпдотекальной ткани, ограниченнаго очень слабо развитой ложной 

стѣнкой. Послѣдняя отдѣляетъ периферическую часть, занятую эндотекальной тканью, 

отъ центральной. Центральная зона занята выпуклыми и толстыми потолочками, а также 

вертикальными пластинками, изъ которыхъ одна раздѣляетъ эту зону, въ плоскости 

симметріи, на двѣ равныя части, а другія, гораздо болѣе тонкія, располагаются къ ней 

подъ углами и въ то же время радіально по отношенію въ ложной стѣнкѣ. Своимъ 

строеніемъ центральная зона довольно близка къ строенію ея у видовъ рода Ьопзсіаіеіа, 

но отличается отъ нея отсутствіемъ поперечныхъ пластинокъ, образующихъ призмочки, 

вставленныя другъ въ друга, какія присущи послѣднему роду. Отъ послѣдняго рода, 

родъ СЬопахіз отличается еще очень рѣзко и полнымъ развитіемъ вертикальныхъ пе¬ 

регородокъ. 

Нужно замѣтить, что въ прежнихъ діагнозахъ этого рода указывалось на непол¬ 

ное развитіе вертикальныхъ перегородокъ и на отсутствіе соединенія ихъ со стѣнками 

ячеекъ. 

45. СЬопахіз Ѵегпеиііі М. ЕсНѵагйз еі Наііпе. 

Таб.-7, фпг. 4, а, Ь, с. 

1851. СЬопахіз Ѵегпеиііі. Роіуріегв і’озвііез <1е$ іеггаіпз раіаеогощиез, р. 446, рі. 11, %. 3, 3, а. 
1888. „ „ Коешег. Ьсіііаеа део{Щ08Ііса. 1 Тіі., р. 387. 

Пластинчатые полишіяки состоятъ изъ довольно большихъ удлиненныхъ, цилин¬ 

дрическихъ ячеекъ, то соприкасающихся, то отступающихъ другъ отъ друга на нѣ¬ 

сколько милиметровъ. Полипняки разрастались появленіемъ почекъ при основаніи ячеекъ. 

Такимъ образомъ молодыя ячейки часто внѣдрялись между старыми и, производя давле¬ 

ніе на ихъ стѣнки, измѣняли правильно округлое очертаніе ихъ въ эллипсоидальное 

или неправильно-угловатое. 

Въ моемъ распоряженіи былъ обломокъ нолипняка толщиной до 6,5 ст., длиной 

до 11 сш. а шириной до 5,5 ст. Въ немъ можно было отличить 7 полныхъ ячеекъ 

и 12 ячеекъ неполныхъ. По длинѣ нолипняка ячейки обнаруживали вертикальные раз¬ 

рѣзы, то болѣе близкіе къ периферіи, то болѣе или менѣе центральные. Чашки ячеекъ 

не сохранились; онѣ также не сохранились и въ полипнякѣ, бывшемъ въ распоря¬ 

женіи у М. Эдвардса и Гайма. 
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Длина ячеекъ, какъ уже сказано, не превышала 6,5 сш., а діаметры неправильно 

округлыхъ очертаній ихъ достигали 2 и 2,5 сш. Стѣнка цилиндрическихъ ячеекъ, 

составляющихъ полипняки этого вида, очень тонкая. Къ ней въ ячейкахъ примыкаетъ 

хорошо отличимая периферическая зона, занятая эндотекальной тканью и ограниченная 

ложной стѣнкой. Ширина этой периферической зоны достигаетъ 6 тш. Въ ней распо¬ 

лагаются вертикальныя перегородки какъ 1-го, такъ и 2-го порядка. Первыя изъ нихъ 

достигаютъ ложной стѣнки, а вторыя, съ ними чередующіяся, внѣдряются въ эндоте¬ 

кальную ткапь юлько на 4 шш. Ооіцее число вертикальныхъ перегородокъ измѣняется 

сообразно нхъ величинѣ и соотвѣтствующему діаметру ихъ горизонтальныхъ разрѣзовъ 

отъ 60 до 76. М. Эдвардсъ указываетъ пхъ 88, но онъ имѣлъ въ рукахъ полиц¬ 

иям съ ячейками большихъ размѣровъ. Изъ вертикальныхъ перегородокъ 30—38 

принадлежатъ 1-му порядку и представляются болѣе развитыми; онѣ чередуются съ 

30—3 8-верт и кал ьн ы м и перегородками 2-го порядка, нѣсколько менѣе развитыми. 

Ложиая стѣнка, какъ уже сказано, отдѣляетъ периферическую зону отъ центральной, 

діаметръ которой равенъ 6—7 тш. Въ центральной зонѣ расположены потолочки, 

довольно выпуклые и толстые; они не расщепляются. Разстоянія между ними около 

1 шш. Въ этой центральной зонѣ проходятъ еще вертикальныя пластинки отъ 8 до 10, 

расположенныя радіально. Двѣ изъ этихъ пластинокъ представляютъ непосредственное 

продолженіе другъ друга и дѣлятъ въ плоскости симметріи эту зону на двѣ равныя 

части, а другія расположены по 3 или 4 съ каждой стороны. 

Мѣстонахожденія: Тверская губернія. Ржевскій уѣздъ, село Погорѣлово, въ 5 вер¬ 

стахъ отъ Ржева (Коллекція Горнаго Института). 

КопіпскорІіуІІит ТЬотзон еі Шсѣоіеоп 1876. 

Простые или сложные кораллы, образующіе кустистые или вѣтвистые полипняки. 

Вертикальныя перегородки не достигаютъ центра; столбикъ плотный, грифелеобразный. 

Внутри ячеекъ развиты: въ центральной зонѣ потолочки, а въ периферической эндо¬ 

текальная ткапь. 

46. Коптскорііуііит гоззісшп п. зр. 

Таб, 6, фиг. 9, а, Ь, с, е. 

Небольшіе, сложные полипняки этого вида развиваются на счетъ появленія кали- 

цпнальныхъ почекъ, число которыхъ варіируетъ отъ двухъ до трехъ. (Возможно, что 

разроставіе нолинняковъ обусловлено дѣленіемъ ячеекъ). Судя по матеріалу, бывшему 

въ моемъ распоряженіи, болѣе сложные полипняки образуются рѣдко. Отдѣльныя ячейки 

представляются удлиненными, цилиндроконпческнмн съ округлыми очертаніями чашекъ. 

Такой является, по крайней мѣрѣ, основная ячейка полипняковъ. Ячейки второго по- 
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колѣпіи, повидимому, являются всегда болѣе короткими в цилиндрическими. Между 

волиппяками, бывшими въ моемъ распоряженіи, материнскія, основныя ячейки дости¬ 

гали длины въ 4 сш., но были и такіе полипняки, у которыхъ материнская, основная, 

ячейка имѣла только 2 ст. длины. Длина дочернихъ ячеекъ, второго поколѣнія, не 

превышаетъ 1 сш., при діаметрѣ округлыхъ чашекъ около 5 тш. Стѣнка ячеекъ 

довольно толстая, обнаруживающая слабо выраженную продольную струйчатомъ, а 

также нѣжную поперечную бороздчатомъ. Кромѣ того иногда ячейки обнаруживаютъ 

неправильныя, кольцевыя, вздутія и перетяжки. Чашка не глубокая, округлаго очер¬ 

танія. Въ центрѣ ея, на днѣ замѣтенъ нѣсколько выдающійся плотный столбикъ, 

сплющеный съ боковъ, а но краямъ видны вертикальныя перегородки 1-го порядка, 

болѣе развитыя; между которыми едва намѣчены и вертикальныя перегородки 2-го по¬ 

рядка. Послѣднія очень мало вдаются въ ячейки, а чередующіяся съ ними верти¬ 

кальныя перегородки 1-го порядка, хотя и болѣе развиты, по все же центра не до¬ 

стигаютъ. Общее число вертикальныхъ перегородокъ измѣняется сообразно размѣрамъ 

ячеекъ отъ 48 до 52. Изъ нихъ 24—26 вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка и 

столько же, 24—20, вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка. Эндотекальная ткань 

образуетъ неширокое периферическое кольцо и состоитъ пзъ мелкихъ клѣточекъ. 

Потолочки, занимающіе центральную часть ячейки, располагаются на разстояніи около 

1 иші. другъ отъ друга; они нѣсколько выпуклы, а иногда расщеплены. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Тульскій уѣздъ. Въ 10 верстахъ къ югу 

отъ г. Тулы, по лнпіп желѣзной дороги (коллекція Горпаго Института). 

47. КоптскоркуШт Оііѵгегі п. зр. 

Таб. 7, фиг. 8, а, Ъ, с, сі. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму рожка съ округлымъ очертаніемъ 

чашки и горизонтальныхъ разрѣзовъ. Длина ячеекъ этого вида достигаетъ 2,5 сш. 

при діаметрѣ чашки въ 1,75 сш. Стѣнка ячеекъ тонкая; продольная бороздчатость на 

ней едва замѣтна также, какъ и аннуляція. Ячейки этого вида, постепенно возрастая, 

немного изгибаются то въ ту, то въ другую стороны, вслѣдствіе чего въ общемъ онѣ 

имѣютъ видъ членистый. Чашка округлая, довольно глубокая (до 5 тш.); она имѣетъ 

пологій бортъ, шириной въ 5 шга. и углубленную среднюю часть, на плоскомъ днѣ 

которой выступаетъ сжатый съ боковъ пластинчатый столбикъ. На бортѣ чашки хорошо 

замѣтны чередующіяся вертикальныя перегородки 1-го и 2-го порядковъ, изъ кото¬ 

рыхъ первыя развиты значительно болѣе вторыхъ. Кромѣ того, замѣтна и очень узкая 

щель, въ которой помѣщена главная вертикальная перегородка, почти не отличающаяся 

отъ остальныхъ. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, числомъ 34, внѣдряются въ 

ячейку на 4 шт, не достигая центра, а вертикальныя перегородки 2-го порядка, 



Кораллы и шпанки ник?. отдѣла средпкрусск. каменпоуг. известняка. 47 

числомъ 34, внѣдряются въ нее только па 2,5 шш. Общее число вертикальныхъ пе¬ 
регородокъ 68. 

Мелко-петлевидная эндотекальная ткань образуетъ около стѣнки ячеекъ кольцо 

шириной отъ 2 до 4 шш. Потолочкн, видимые на вертикальныхъ разрѣзахъ, очень 

сближены, тонки и часто расщеплены; они пересѣкаютъ столбикъ, нѣсколько прн- 
яодпимаясь около него. 

Этотъ видъ попадается въ нижнемъ отдѣлѣ каменноугольныхъ отложеній централь¬ 

ной Россіи. 

Мѣстонахожденія: Новгородская губернія. Боровичскій уѣздъ, р. Мета (Свѣ¬ 

тинъ). Оригиналъ принадлежитъ Геологическому Кабинету Казанскаго Университета. 

СусІорЬуІІит Виисап еі. ТЬощзоп 1882. 

48. Сус]ор1ѵуІІит ТІіотзопі п. зр. 

Таб. 5, фиг. 6, я, I, с. 

Одиночныя ячейки этого впда имѣютъ форму удлиненныхъ рожковъ н предста¬ 

вляются довольно изогнутыми. Имѣя въ рукахъ только неполныя ячейки, лишенныя 

чашекъ, я затрудняюсь опредѣлить точно пхъ размѣры. Наиболѣе полный обломовъ 

ячейки, бывшій въ моемъ распоряженіи, имѣлъ въ длину о ст., при діаметрѣ округ¬ 

лаго очертанія наибольшаго разрѣза около 3 ст. Чашка не сохранилась. Стѣнка 

ячейки очень тонкая; она легко разрушается. На поверхности ея обнаруживается нѣж¬ 

ная продольная бороздчатость и неправильная аннуляція, выраженная довольно рѣзко. 

Вертикальныя перегородки—септы, двухъ родовъ. Сенти 1-го порядка, наиболѣе развитыя, 

за исключеніемъ главной, находящейся въ узкой щели, въ числѣ 57, достигаютъ цен¬ 

тральной зоны столбика. Съ ними чередуются септы 2-го порядка, въ числѣ 58, нѣ¬ 

сколько менѣе развитыя и не доходящія до центральной зоны-столбика па 2 — 3 шш. 

Общее число вертикальныхъ перегородокъ 116. Это число септъ относится къ діаметру 

горизонтальныхъ разрѣзовъ въ 3 ст. Нужно еще замѣтить, что около вертикальныхъ 

перегородокъ обоихъ порядковъ отложилась топкимъ слоемъ стереоплазма. Перифери¬ 

ческая зона ячеекъ, кромѣ вертикальныхъ перегородокъ, занята еще довольно мелкой 

эпдотекальной тканью. Ширина кольца ея достигаетъ 5 шш. Средняя зона ограни¬ 

ченная съ одной стороны столбикомъ, а съ другой стороны кольцомъ эпдотекальной 

ткани; ширина ея около 5 шш. 

Эта средняя зона, кромѣ вертикальныхъ перегородокъ, занята еще потолочкамп. 

очень топкими и часто расщепляющимися такъ, что въ общемъ они образуютъ круино¬ 

пузырчатую ткань съ вытянутыми петлями. Центральная зона, столбикъ, имѣющій въ 

горизонтальныхъ разрѣзахъ округло-эллипсоидальное очертаніе, ограниченъ очень топ¬ 

кой стѣнкой. На горизонтальныхъ разрѣзахъ эта зона имѣетъ, какъ уже сказано, эллин 
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соидальное очертаніе, съ меньшимъ діаметромъ въ 12 шш. и большимъ въ 14 шш. 

Строеніе этой центральной зоны очень сложное: внутренняя часть ея выполнена губчатой 

тканью, а периферическая состоитъ изъ радіально расположенныхъ тонкихъ, верти¬ 

кальныхъ пластинокъ. Въ центральной зонѣ замѣтны и потолочки. Этотъ видъ довольно 

близокъ къ Сусіоркуііит раскуешШкесит, установленному Томсономъ въ 1883 году, 

но отличается отъ него меньшимъ количествомъ септъ при одинаковомъ діаметрѣ раз¬ 

рѣзовъ ячеекъ и болѣе длинными вертикальными перегородками 2-го порядка. У шот¬ 

ландскаго вида, при діаметрѣ разрѣза ячеекъ около 3,5 ста., 152 вертикальныя пере¬ 

городки 1-го и 2-го порядковъ, а у русскаго вида ихъ только 112. У шотландскаго 

вида вертикальныя перегородки 2-го порядка вдаются на о шш. къ центру ячейки, а 

у русскаго на 8 — 9 пип. 

Мѣстонахожденія: Смоленская губернія. Юхновскій уѣздъ, правый оерегъ рѣки 

Угры, с. Знамепское, Калужская губернія. Медынскій уѣздъ, рѣка Шаня между 

д.д. Кондровой п Масловой, а также Калужскій уѣздъ, р. Калужка, около деревни 

Ивановой. Оригиналы принадлежатъ коллекціи Горнаго Института. 

49. СусІорЬуИтп Шіеіі п. зр. 

Таб. 5, фиг. 9 а, Ь. с и таб. 9, фиг. 3 а, Ъ. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму удлиненныхъ и нѣсколько изогну¬ 

тыхъ рожковъ. Длина ихъ достигаетъ 8 ойц при діаметрѣ округлаго очертанія чашки 

въ 3 сга. Стѣнка ячеекъ тонкая; опа обнаруживаетъ довольно рѣзко выраженную аннуляцію 

и менѣе рѣзко выраженную продольную бороздчатость. Кашка глубокая (глуоина ея дости¬ 

гаетъ 1,5 ст.) съ отвѣсной стѣнкой, па которой нѣсколько выступаютъ вертикальныя пере¬ 

городки 1-го и 2-го порядковъ, и дномъ, запятымъ нѣсколько выдающимся столбикомъ 

центральной зоной, имѣющимъ въ діаметрѣ 10 шт. Щель, въ которой расположена главная, 

менѣе развитая вертикальная перегородка, на стѣнкѣ чашки не замѣтна, такъ какъ она 

очень узка, но она хорошо замѣтна па горизонтальныхъ разрѣзахъ ячейки. Общее число 

вертикальныхъ перегородокъ, въ ячейкѣ указанныхъ размѣровъ, 112; изъ нихъ 56 пере¬ 

городокъ 1-го порядка, за исключеніемъ главной, достигаютъ центральной зоны стол¬ 

бика и чередуются съ 56 вертикальными перегородками 2-го порядка, менѣе развитыми 

и не выходящими изъ кольца эндотекальной ткани. Концы перегородокъ 2-го порядка на 

горизонтальныхъ разрѣзахъ не достигаютъ столбика па 4—4,5 шш. Меньшимъ развитіемъ 

вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка этотъ видъ отличается, между прочимъ, отъ 

С. ТІіотздпі, у котораго онѣ не достигаютъ столбика только на разстояніе около 2 шш. 

Эндотекальная ткань, образующая кольцо шириной до 5 шш. и выполняющая пери¬ 

ферическую зову, очень мелко-петлевидная, но болѣе крупная, чѣмъ у С. Потзопг. 
Средняя зона занята короткими потолочкамп, сближенными и не рѣдко расщепленными. 

Въ средней зонѣ около вертикальныхъ перегородокъ отложена стереоплазма. Централь 
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нал зона—столбикъ—имѣетъ діаметръ 10 шш, сравнительно меньшій съ діаметромъ 

столбика у С. ТТготзопі. Центральная зона-столбикъ сложенъ изъ губчатой ткани, а 

периферическая его часть состоитъ изъ короткихъ вертикальныхъ пластинокъ, распо¬ 

ложенныхъ радіально. 

Мѣстонахожденія: Калужская губернія. Дер. Ивашева на р. Калужкѣ (коллекція 

Горнаго Института). Тульская губернія. Веневскій уѣздъ, дер. Бочкова па р. Окѣ (коллекція 

Горнаго Института). Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ, дер. Лужки на р. Окѣ 

(С. И. Никитинъ). Послѣдній экземпляръ, оригиналъ, принадлежитъ Геологическому 
Комитету. 

50. СуСІОрЬуИшп 7П8ІеП8І8 п. §р. 

Т.аб. 9, фиг. 5 а, Ъ, с й. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму изогнутыхъ рожковъ. Величина ихъ 

незначительна, судя но единственному экземпляру, бывшему въ моемъ распоряженіи; 

длина его достигала 6 ст., при діаметрѣ неправильно округлой чашки въ 2 сш. 

Стѣнка ячейки очень тонкая: она обнаруживаетъ слабо выраженную аннуляцію, 

а также и продольную бороздчатость. Чашка, глубина которой достигаетъ 1 сш., 

имѣетъ довольно крутые края, на которыхъ видны нѣсколько выдающіяся вертикальныя 

перегородки двухъ родовъ. Главная перегородка, расположенная въ очень узкой щели, 

не отличима въ чашкѣ. На днѣ чашки довольно рѣзко выступаетъ цилиндрическая 

трубка діаметромъ въ 7 — 9 шш., окружающая столбикъ — центральную зону, выпол¬ 

ненную губчатой массой. Радіально расположенныя вертикальныя пластинки, прини¬ 

мающія участіе въ строеніи губчатаго столбика, имѣютъ очень незначительное развитіе 

на его периферіи. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 112; изъ нихъ 56 вер¬ 

тикальныхъ перегородокъ 1-го порядка, за исключеніемъ главной, расположенной въ 

очень узкой щели, достигаютъ до центральной зоны, а чередующіяся съ ними 56 вер¬ 

тикальныхъ перегородокъ 2-го порядка, менѣе развитыя, только немного выступаютъ 

за предѣлы кольца эндотекальной ткани. Кромѣ центральной зоны—столбика, имѣющаго 

стѣнку и выполненнаго губчатой тканью, въ ячейкахъ можно отличить еще двѣ зоны: 

периферическую и среднюю. Периферическая зона представлена неправильнымъ коль¬ 

цомъ эндотекальной ткани, шириной до 4 шга., а средняя зона содержитъ, кромѣ вер¬ 

тикальныхъ перегородокъ, потолочки, довольно изогнутые п частью расщепленные. 

Около вертикальныхъ перегородокъ, главнымъ образомъ въ средней зонѣ, отлолсена 

стереоплазма. 

Мѣстонахожденія: Новгородская губернія. Боровичскій уѣздъ, р. Мета, около 

г. Боровичей. (Коллекція Казанскаго Университета. Экземпляръ доставленъ Свѣчинымъ). 

Труды Геол. Ком. Нов. сер., вы и. 14. 
7 
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51. Сусіорііуііит зр. 

Таб. 5, фиг. 8. 

Въ моихъ рукахъ находилась только неполная ячейка небольшого одиночнаго 

коралла, принадлежащаго этому роду. Ячейка имѣетъ форму небольшого рожка до 

5 сіп. длины, при діаметрѣ округлой чашки около 2 ст. Стѣнка ячейки топкая. 

Чашка не сохранилась. Общее число вертикальныхъ перегородокъ, вмѣстѣ съ главной, 

расположенной въ узкой щели, около 100. Около нихъ отложена довольно обильная 

стереоплазма. Центральная зона выполнена губчатой тканью и вертикальными пластин¬ 

ками, расположенными радіально около ея периферіи. Діаметръ центральной зоны 

около 5 ют. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Алексинскій уѣздъ, р. Выпрейка, въ 1 верстѣ 

выше дер. Масловой (Музей Горнаго Института). 

СІізіорйуІІит Бана 1846. 

52. Сіізіоріьуіішп Еісіжаісіі п. зр. 

Таб. 5, фиг. 10 й, Ъ, с. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму нѣсколько изогнутыхъ, тупыхъ ко¬ 

нусовъ. При длинѣ ихъ около 4 ст. наибольшій діаметръ неправильно-эллипсоидальной 

чашки имѣлъ 3,5 ст., а меньшій діаметръ 3 ст. Чашка имѣетъ нѣсколько отогнутый 

бортъ, окружающій ея глубокую, среднюю, часть; на выпукломъ днѣ ея нѣсколько воз¬ 

вышается пластинчатый столбикъ и сходящіяся въ центрѣ, закрученныя, вертикальныя 

пластинки. По краямъ чашки, на бортахъ, видны двухъ родовъ вертикальныя пере¬ 

городки, изъ которыхъ главная, менѣе развитая, расположена въ очень узкой щели. 

Стѣнка ячеекъ тонкая; она обнаруживаетъ слабо выраженную аннуляцію и довольно 

рѣзкую продольную бороздчатость. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 112. Вер¬ 

тикальныя перегородки 1-го порядка, за исключеніемъ мало развитой главной пере¬ 

городки, расположенной въ очень узкой щели, достигаютъ центральной зоны; число 

ихъ 56. Съ этими вертикальными перегородками чередуются 56 менѣе развитыхъ вер¬ 

тикальныхъ перегородокъ 2-го порядка, замѣтныхъ на бортѣ чашки и не выходящихъ 

изъ предѣла периферической зоны, занятой мелко-петлевидной эпдотекальной тканью. 

Въ ячейкѣ можно отличить три зоны. 

Наружная зона, шириной до 1 ст., занята эндотекальной тканью. Средняя зона, 

кромѣ вертикальныхъ перегородокъ, содержитъ еще и потолки, проходящіе также п 

въ центральную зону и въ общемъ очень выпуклые. Въ центральной зонѣ, кромѣ по- 

толочковъ, расположенъ сжатый съ боковъ пластинчатый столбикъ и сходящаяся въ 
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центрѣ ячейки система закрученныхъ вертикальныхъ пластинокъ. Послѣднія вмѣстѣ 

съ пластинчатымъ столбикомъ образуетъ гребневидный выступъ въ чашкѣ. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Тульскій уѣздъ, р. Батана, около дер. Са- 

совой (Коллекціи музея Горнаго Института). 

53. Сіторііуіішп Іюп8(Іа(еі п. $р. 

Таб. б, фиг. 1, а, Ъ, о. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму тупо-коническаго, нѣсколько изо¬ 

гнутаго рожка и сравнительно небольшіе размѣры. Въ моемъ распоряженіи находи¬ 

лась ячейка, длина которой достигала 4 стп., при діаметрѣ округлаго очертанія чашки 

около 3 ет. Стѣнка ячейки тонкая; она обнаруживаетъ продольную бороздчатость 

и неправильныя кольцевыя вздутія и перетяжки. Чашка ячейки глубокая (до 1,5 сш.) 

съ рѣжущими краями, если они не обломаны, и нѣсколько выпуклымъ дномъ, надъ 

которымъ возвышается пластинчатый столбикъ, къ которому подходятъ радіально рас¬ 

положенныя и нѣсколько закрученныя пластинки центральной зоны. На стѣнкѣ чашки 

хорошо видыы выступающія перегородки 1-го порядка и едва намѣченныя между ними 

вертикальныя перегородки 2-го порядка. Кромѣ того, замѣтна и узкая щель, въ которой 

помѣщена мало развитая главная перегородка. Основаніе щели упирается въ эксцен¬ 

тричный выступъ центральной зоны. Вертикальныхъ перегородокъ въ ячейкѣ указан¬ 

ныхъ размѣровъ 92, изъ нихъ 46 болѣе развитыхъ перегородокъ 1-го порядка и 

столько же—46, мало развитыхъ перегородокъ 2-го порядка. Около вертикальныхъ 

перегородокъ, расположенныхъ по обѣ стороны щели, отложена стереоплазма; она за¬ 

мѣтна только въ периферической зонѣ ячейки. Периферическая зона, занятая мелкой 

эндотекальной ткашыо, въ шприпѣ колеблется отъ 4 до 5,5 шш. Средняя зона занята 

вертикальными перегородками 1-го порядка п потолочками, которые проходятъ и въ 

центральную зону. Послѣдняя зона занята, кромѣ того, еще и пластинками, располо¬ 

женными радіально около небольшого пластинчатаго столбпка. Эти пластинки нѣ¬ 

сколько закручены. Потолочки, пересѣкающіе какъ среднюю, такъ и центральную зоны, 

выпуклы. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Алексинскій уѣздъ, р. Ъашана, дер. Вы¬ 

думки (Коллекція Горнаго Института). 

54. СІЫорЪуІІит зр. 1. 

Таб. 6, фиг. 2 о, Ь. 

Въ моемъ распоряженіи находилась только неполная ячейка, у которой частью 

сохранилась и чашка. Форма ея, насколько можно видѣть по обломку, представляетъ 
7* 
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тупо-коническій, нѣсколько изогнутый рожокъ. Стѣнка тонкая, обнаруживающая про¬ 

дольную бороздчатость, а также неправильныя вздутія и перетяжки. Чашка почти 

плоская; она окружена отлогимъ бортомъ, а на днѣ ея возвышается тупой, гребне¬ 

видный выступъ, образованный пластинчатымъ столбикомъ и нѣсколько закрученными 

вертикальными пластинками. Надъ бортомъ чашки нѣсколько выдаются вертикальныя 

перегородки 1-го порядка, а вертикальныя перегородки 2-го порядка, чередующіяся 

съ ними, едва намѣчены. Щель широкая; въ ней расположена мало развитая главная 

перегородка. Чашка имѣетъ округлое очертаніе съ діаметромъ въ 3 сш., при длинѣ 

ячейки отъ 3 до 4 сш. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 30 — 32; около нихъ, 

въ периферической зонѣ, занятой мелкой эндотекальной тканью, отложена стереоплазма. 

Ширила периферической зоны колеблется отъ 5 до 7 шш. Строеніе центральной зоны, 

благодаря неудовлетворительному сохраненію ячейки, не могло быть изслѣдовано доста¬ 

точно, хотя существованіе пластинчатаго столбика вполнѣ констатировано. Выпуклые 

потолочки расположены на разстояніи около 0,75 шш. другъ отъ друга. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Тульскій уѣздъ, дер. Сасова на р. Батанѣ 

(Музей Горнаго Института). 

55. СІЫоркуѴит Стіпегі н. зр. 

Таб. 6, фиг. 3 а, Ъ, с. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму тупоконпческую, нѣсколько изогну¬ 

тую. Длина неполной ячейки, бывшей у меня въ рукахъ, не превышала 3 сш., при 

діаметрѣ чашка въ 3 сш. Стѣнка ячейки довольно тонкая; она обнаруживаетъ рѣзко 

выраженную продольную бороздчатость и слабо выраженную аннуляцію. Чашка плоская, 

морщинистая, съ выпуклой средней частью. На плоской части чашки хорошо замѣтны 

вертикальныя перегородки 1-го порядка п менѣе отчетливо вертикальныя перегородки 

2-го порядка. Общее число ихъ около 110. Мелко-ячеистая эндотекальная ткань обра¬ 

зуетъ кольцо, шириной до 8 шш. при діаметрѣ чашки въ 3 сш. На горизонтальномъ 

разрѣзѣ видно, что вертикальныя перегородки 1-го порядка достигаютъ центральной 

зоны, а чередующіяся съ ними вертикальныя перегородки 2-го порядка только немного 

переходятъ за периферическую зону, занятую эндотекальной тканью. 

Около вертикальныхъ перегородокъ, въ средней зонѣ, отложена стереоплазма. По¬ 

толочки представляются очень выпуклыми; они проходятъ какъ среднюю, такъ и цен¬ 

тральную зоны. Въ центральной зонѣ можно было констатировать, кромѣ того, довольно 

плотный пластинчатый столбикъ, а также нѣсколько закрученныя вертикальныя пла¬ 

стинки, расположенныя радіально. Въ общемъ, элементы центральной зоны, какъ и у 

другихъ видовъ этого рода, образуютъ нѣсколько удлиненным, выпуклый выступъ вь 

средней части чашки. Діаметръ этой центральной зоны около 6 шш. Въ горизон¬ 

тальномъ разрѣзѣ видна также и узкая щель, въ которой расположена главная пере- 
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городка. На вертикальномъ разрѣзѣ въ центрѣ видны разрѣзы пластинчатаго столбика 

и выпуклыхъ, довольно сближенныхъ, потолочковъ, которыхъ па 1 гаш. приходится 

3—4. Этотъ впдъ отличается отъ всѣхъ извѣстныхъ видовъ рода (ЛізіорЬуІІиш очень 
оригинальной чашкой. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Тульскій уѣздъ, дер. Сасова на р. Патанѣ 
(Музей Горнаго Института). 

56. (дізіорііуііит зр. 2. 

Таб. 6, фиг, 6, а, Ь. 

Ячейки этого вида имѣютъ форму изогнутыхъ и нѣсколько закрученныхъ рожковъ. 

Стѣнка ячеекъ довольно тонкая; она обнаруживаетъ продольную бороздчатость и 

рѣзко выраженную аннуляцію, придающую ей колѣнчатость. Чашка глубокая. 

Въ моемъ распоряженіи находилась ячейка, длиной до 10 сш., при діаметрѣ 

почти округлой чашки въ 4 сш. Чашка имѣетъ глубину около 2 сш.; а на днѣ весьма 

замѣтенъ типическій выступъ. Щель, въ которой находится главная перегородка, почти 

не замѣтна. Вертикальныя перегородки выдаются вадъ стѣнкой чашки. Общее число 

ихъ—около 112; изъ нихъ 56 вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка болѣе раз¬ 

витыхъ, за исключеніемъ главной, доходятъ до центральной зоны и столько же—56 — 

вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка, мало развитыхъ, не выходятъ изъ предѣла 

периферическаго кольца эндотекальеой ткани, шириной около 5 или, Болѣе детально 

строеніе ячейки изслѣдовать не удалось. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Одоевскій уѣздъ; село Слобода (Коллекція 

Музея Горнаго Института). 

57. СІторкуІЫт Леітегзепі н. зр. 

Таб. 9, фиг. 4 а, Ь, с. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму колпачка и достигаютъ довольно 

значительныхъ размѣровъ. Ячейка, бывшая въ моемъ распоряженіи, имѣла въ длину 

5 сш. при діаметрѣ неправильно округлой чашки въ 4,5—5,5 стп. Стѣнка ячейки 

тонкая; она обнаруживаетъ неправильную аннуляцію и продольную струйчатость. Чашка 

глубокая; глубина ея достигаетъ 2 сш. Дно чашки плоское; надъ шшъ въ центрѣ 

едва выступаетъ столбикъ. Стѣнка чашки пологая; надъ ней нѣсколько выдаются вер 

тикальныя перегородки 1-го порядка. На стѣнкѣ чашки видна и щель, довольно ши 

рокая, въ которой, кромѣ главной перегородки, помѣщены еще двѣ перегородки 1-го по¬ 

рядка. Что касается до вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка, чередующихся съ 

первыми, то онѣ едва намѣчены на краю чашкп. 
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Общее число вертикальныхъ перегородокъ 92. Изъ нихъ 46 болѣе развитыя 

вертикальныя перегородки 1-го порядка, за исключеніемъ главной, доходятъ до цен¬ 

тральной зопы и чередуются съ 46 мало развитыми вертикальными перегородками 

2-го порядка, пе выходящими изъ предѣловъ периферической зоны, занятой эндоте¬ 

кальной ткапыо. 

Въ ячейкѣ можно отличить три зоны. Периферическая зопа, шириной въ 5 шт., 

представляетъ кольцо, выполненное довольно мелко-петлевидной эидотекальной тканью. 

Средняя зона выполнена потолочками, которые проходятъ и въ центральную зону. Судя 

по дпѵ чашки, почти плоскому, нотолочкн также должны быть почти плоскими. Въ 

центральной зонѣ проходитъ пластинчатый столбикъ черезъ центръ ея, а кромѣ того 

расположены 8 радіальныхъ пластинокъ; между послѣдними располагается еще система 

поперечныхъ топкихъ пластинокъ, образующихъ въ совокупности какъ оы сѣтку. Въ 

средней зонѣ около вертикальныхъ перегородокъ замѣтна обильная стереоплазма. Этотъ 

видъ отличается очень рѣзко формой ячейки и особенпосттями строенія отъ другихъ 

видовъ этого рода. 

Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ. Р. Ока, деревня 

Лужки (С. Н. Никитинъ). Экземпляръ принадлежитъ Геологическому Комитету. 

ОІЬипорІіуІІит Кісѣоізоп еі ТЬотзоп. 

58. ВіЪипоркуІІит іитЫтіиѵп М’Соу. 

Таб. 5, фиг. 3 а, Ь. 

1851. Сіівіоркуііит ІшЫпаіиіп М’Соу. Ап. Маі. Ш$. Т. 2, ѵ. VII, р. 109. 
1851. СІшоркуИит КопіпсЫ М. Есііѵаічіз еі Наіпге. Роі. Гозв. <1ез Іегг. раіаеоя, р. 410. 
1854. СІівіорЪуІІпт іигЫпаІит М. Егіѵгаѵііз еД Наіте- Вгіі. іозз. Согаів, р. 184, рі. XXXIII, 1. 2. 
1860. Сіівіоркуііит ІигЫпаігт ЕісІпѵаЫ (рагі.) Е. К. 554. 

Ячейки этого вида имѣютъ довольно измѣнчивую форму, судя по указаніямъ 

М. Эдвардса, Конппка и другихъ авторовъ, по русскіе экземпляры, бывшіе въ моемъ 

распоряженіи, имѣли всѣ безъ исключенія удлиненную форму нѣсколько изогнутыхъ 

рожковъ, длниой до 6 — 7 сш,, съ эллипсоидальнымъ очертаніемъ горизонтальныхъ 

разрѣзовъ ячеекъ въ 3,5—4 ст. Русскіе экземпляры ячеекъ этого вида очень сходны 

съ ячейкой, изображенной М. Эдвардсомъ въ „Вгіі. і'озз. Согаіз , па таб. 33, фиг. 2. 

Стѣнка ячеекъ довольно тонкая; она часто разрушается. Чашекъ этого вида я пе 

имѣлъ въ рукахъ, но судя по опубликованнымъ рисупкамъ М. Эдвардса и Кон инка, 

она довольно плоская но окраинѣ и имѣетъ тутъ довольно широкій оортъ, окружающій 

болѣе углубленную среднюю ея часть, въ которой возвышаются въ видѣ розетки нла 

стппки, между которыми одна раздѣляетъ этотъ выступъ на двѣ равныя части, а 

другія—въ числѣ 4—5, расположены радіально съ каждой стороны первой пластинки. 
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Надъ плоскимъ бортомъ чашки нѣсколько выступаютъ вертикальныя перегородки. Вер¬ 

тикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка, болѣе развитыя, до¬ 

стигаютъ центральной зоны-столбика, за исключеніемъ главной перегородки, располо¬ 

женной въ очень узкой щели. Чередующіяся съ ними вертикальныя перегородки 2-го по¬ 

рядка едва развиты; оиѣ внѣдряются въ ячейку не больше, какъ па 2 пин. Общее 

число вертикальныхъ перегородокъ 112 Іімі въ ячейкахъ съ діаметромъ въ 3,5_4 еш * 

изъ нихъ 56—60 принадлежатъ 1-му порядку и столько же—56—60 —принадлежатъ 

2-му порядку. При меньшемъ діаметрѣ ячейки число вертикальныхъ перегородокъ 

будетъ меньше. Кромѣ центральной зоны, о которой уже было упомянуто, въ ячейкѣ 

можно отличить еще двѣ зоны — периферическую и среднюю. Периферическая зона 

выполнена довольно круппо-петлевцдпоп эндотекальной ткапыо, ширина кольца которой 

около 5 юш. Средняя зона, кромѣ вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка, которыя 

пересѣкаютъ н периферическую зону, выполнена еще очень топкими, изогнутыми п 

расщепляющимися потолочками (переходящими и въ центральную зону), разстоянія 

между которыми около 2 тпт. Ширина этой средней зоны достигаетъ 5 іпт. Въ 

области ея, около вертикальныхъ перегородокъ, нерѣдко отлагается стерео плазм а. Цен¬ 

тральная зона имѣетъ въ горизонтальныхъ разрѣзахъ эллипсоидальное очертаніе. (Наи¬ 

большій діаметръ 12 шш., а наименьшій 8—10 гат.). Эта центральная зона раздѣлена 

вертикальной пластинкой, расположенной въ плоскости симметріи, па двѣ равныя части; 

остальныя пластинки расположены радіально. На горизонтальныхъ разрѣзахъ, незави¬ 

симо отъ этого, видны и поперечныя пластинки, образующія въ общемъ замкнутыя 

концентрическія кривыя, болѣе или менѣе эллипсоидальпаго очертанія. 

Этотъ видъ, насколько мнѣ извѣстно, распространенъ только въ низшемъ отдѣлѣ 

каменноугольной системы. Указанія Эйхвальда на нахожденіе его въ верхнемъ отдѣлѣ 

этой системы въ окрестностяхъ Мячкова, около Москвы, можно объяснить находкой 

этого коралла тутъ въ видѣ валуновъ. 

Мѣстонахожденія: Тамбовская губернія. Шацкій уѣздъ, село Купли, на нрав, 

берегу р. Цпы (Богословскій). Рязанская губернія. Ряжскаго уѣзда, село Кири- 

ловка, на р. Мостьѣ (Богословскій). Смоленская губернія. Сычевскій уѣздъ, сельцо 

Юшипо на р. Лосимкѣ (Музей Горнаго Института). Калужская губернія. Станція 

Троицкая С. В. Ж. Д. (Музей Казанскаго Университета). Тульская губернія. Село 

Михайловское (Музей Московскаго Университета). Калужская губернія. Г. Тарусса, 

Игнатова гора. (С. Н. Никитинъ). Послѣдній экземпляръ принадлежитъ Реологиче¬ 

скому Комитету. 
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59. ВіЪипорІіуІІит рзеисІоіигЫпаіит п. зр 

Таб. 5, фиг. 7 а, Ъ, с. 

1860. Сішоркуііит іигЫпаіит Еіс1іѵаІ(1 (рагі.) I.. К., р. 554. 

Ячейки этого вида имѣютъ форму изогнутыхъ рожковъ. Чашка неизвѣстна. Длина 

ячеекъ достигаетъ 8—9 сш. при наибольшемъ діаметрѣ эллипсоидальныхъ разрѣзовъ 

въ 3 сш., а меньшемъ около 2,5 сш. Стѣнка ячеекъ очень тонкая и обыкновенно 

представляется частью или вполнѣ разрушенной. Вертикальныя перегородки двухъ ро¬ 

довъ. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, болѣе развитыя, достигаютъ центральной 

зоны, кромѣ главной, укороченной и расположенной въ узкой щели. Вертикальныя 

перегородки 2-го порядка, чередующіяся съ первыми, менѣе развитыя, только нѣ¬ 

сколько вдаются въ среднюю зону, но не достигаютъ центральной зоны. Большимъ 

сравнительно развитіемъ вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка этотъ видъ между 

прочимъ отличается отъ ВіЬипоркуПит іигЫпаіит М’Соу. Общее число вертикальныхъ 

перегородокъ 88; изъ нихъ вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка 44 и столько же 

44—вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка. Около вертикальныхъ перегородокъ от¬ 

лагается стереоплазма не одинаково. Вертикальныя перегородки 1-го порядка покрыты 

болѣе толстымъ слоемъ, а вертикальныя перегородки 2-го порядка болѣе топкимъ слоемъ 

этой ткани. Въ ячейкахъ можно отличить три зоны. 
Периферическая зона, кромѣ вертикальныхъ перегородокъ, выполнена еще мелко¬ 

петлевидной эндотекальной тканью; ширина этой зоны достигаетъ 5 шш. Средняя зона, 

шириной до 4 шш., кромѣ вертикальныхъ перегородокъ, занята и сводообразными пото- 

лочками, очень тонкими и часто расщепленными, разстоянія между которыми достигаютъ 

1 шш.; они проходятъ и въ центральную зону. Центральная зона, какъ и у другихъ ви¬ 

довъ этого рода, раздѣлена въ плоскости симметріи пластинкой на двѣ равныя части; зона 

эта имѣетъ эллипсоидальное очертаніе съ большимъ діаметромъ въ 1 сш. и меньшимъ 

въ 8 шш. Къ указанной только-что пластинкѣ съ каждой ея стороны нримыкаютъ, 

сходясь въ центрѣ, расположенныя радіально очень тонкія и довольно изогнутыя пла¬ 

стинки въ числѣ 8 —10. Кромѣ того, въ центральной зонѣ располагаются и попе¬ 

речныя пластинки. Въ горизонтальныхъ разрѣзахъ послѣднія представляются въ видѣ 

замкнутыхъ, концентрическихъ, кривыхъ. Кромѣ указанныхъ выше отличій, этотъ видъ 

отличается отъ ВіЬ. іигЫпаіит М’Соу меньшимъ числомъ вертикальныхъ перегоро¬ 

докъ, а также и строеніемъ центральной зоны. 

Мѣстонахожденія: Калужская губернія. Калужскій уѣздъ, р. Ока, около дер. 

Егорьевской (Музей Горнаго Института); станція Троицкая С. В. жел. дор. (Коллекція 

Казанскаго Университета). Новгородская губернія. Боровичскій уѣздъ р. Мета, выше 

Козьяго брода (Пятницкій). Экземпляръ изъ послѣдней мѣстности принадлежитъ 

Геологическому Кабинету Казанскаго Университета. 
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60. ВіЪипорІіуІІит ВагЬоІі н. вр. 

Таб. 9, фиг. 6 а, Ь. 

Одиночныя ячейки этого вида имѣютъ форму колпачка, снабженнаго довольно 

плоской и широкой чашкой; онѣ достигаютъ довольно большихъ размѣровъ. При длинѣ 

въ 7 сш. ячейка, бывшая въ моемъ распоряженіи, имѣла діаметръ чашки въ 5 сш. 

Стѣнка ячейки гонкая, она обнаруживаетъ неправильную и тонкую аннуляцію а 

также и слабо выраженную продольную струйчатость. Чашка, какъ уже сказано, ши¬ 

рокая и плоская. На стѣнкѣ ея выступаютъ вертикальныя перегородки двухъ родовъ. 

Видна также и главная перегородка, расположенная въ щели На днѣ чашки высту¬ 

паютъ 8 пластинокъ центральной зоны, изъ которыхъ одна, болѣе длинная, располо¬ 

жена въ плоскости симметріи и дѣлитъ ее на правую и лѣвую половины. Общее число 

вертикальныхъ перегородокъ 96; изъ нихъ 48 вертикальныхъ перегородокъ 1-го по¬ 

рядка, болѣе развитыхъ, доходятъ до центральной зоны, за исключеніемъ главной пе¬ 

регородки, расположенной въ узкой щели. Съ этими перегородками чередуются верти¬ 

кальныя перегородки 2-го порядка, также въ числѣ 48, очень мало развитыя п не 

выходящія изъ области кольца эндотекальной ткани; мѣстами ихъ даже совсѣмъ не¬ 

замѣтно. Бъ ячейкѣ можно отличить три зоны. Периферическая зона занята довольно 

крупно-петлевидной эндотекальноп тканью, образующей кольцо, шириной отъ 3 до 

5 іпт. Средняя зона занята потолочкамн и вертикальными перегородками 1-го по¬ 

рядка, около которыхъ тутъ отложена стереоплазма. Центральная зона состоитъ, какъ 

и у другихъ видовъ этого рода, изъ вертикальныхъ пластинокъ, расположенныхъ ра¬ 

діально, и также пластинки, расположенной въ плоскости симметріи. Независимо отъ 

этого, въ центральной зонѣ между указанными пластинками существуютъ еще верти¬ 

кальныя пластинки, раноложенныя иоперечно. Этотъ видъ отличается рѣзко отъ другихъ 

видовъ этого рода формой ячейки, чашкой и деталями структуры. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Село Подмоклое около г. Серпухова (С. Н 

Никитинъ). Оригиналъ принадлежитъ Геологическому Комитету. 

РізсЬегіпа и. §еп. 

Сложные полппняки этого Еида состоятъ изъ немногихъ ячеекъ. Бъ моемъ распо¬ 

ряженіи находился полппнякъ, состоящій только изъ двухъ ячеекъ, имѣющихъ непра¬ 

вильно призматическую форму и соединенныхъ стѣнками. Вертикальныя перегородки 

двухъ родовъ. Въ ячейкѣ замѣтны три зоны. Периферическая зона занята эндоіскаль¬ 

ной тканью. Средняя зона занята потолочкамн, которые проходятъ и но центральной 

- зонѣ. Въ послѣдней, кромѣ нихъ, проходятъ еще неправильно изогнутыя вертикальныя 
§ 

Труды Геол. Ком. Нов. сер., выв. 14. 
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пластинки, расположенныя безъ видимаго порядка, пересѣкаясь не въ центрѣ ячейки. 

Болѣе развитыя вертикальныя перегородки доходятъ до центральной зоны, а менѣе 

развитыя не выходятъ за предѣлы периферической зоны. 

61. Різсііегіпа гоззіса п. зр. 

Таб. Н, фиг. 11, а, Ь, с. 

Небольшой полипнякъ этого вида, бывшій въ моемъ распоряженіи, состоялъ только 

изъ двухъ неполныхъ ячеекъ, соединенныхъ непосредственно стѣнками. Форма ячеекъ 

неправильно призматическая съ діагоналями горизонтальныхъ разрѣзовъ до 2 сш. 

Стѣнка ячеекъ тонкая; она обнаруживаетъ неправильную аннуляцію, переходящую 

часто въ колѣпчатость, а также и продольную струйчатость. Чашка ячеекъ этого вида 

неизвѣстна. Въ ячейкахъ можно отличить три зоны. Периферическая зона занята мелко¬ 

петлевидной эпдотекальной тканью, кольцо которой имѣетъ въ ширину 5 гот. Средняя 

зона занята потолочкамп, проходящими и въ центральную зону. Потолочки эти нѣ¬ 

сколько выпуклы, а иногда и расщеплены; разстоянія между ними около 1 юш. Въ 

центральной зонѣ, кромѣ потолочковъ, проходятъ вертикальныя пластинки, числомъ 

отъ 4 до 6, неправильно изогнутыя и пересѣкающіяся не въ центрѣ ячейки. Общее 

число вертикальныхъ перегородокъ около 80; изъ нихъ 40 вертикальныхъ перегоро¬ 

докъ 1-го порядка достигаютъ центральной зоны; онѣ чередуются съ 40 вертикальными 

перегородками 2-го порядка, мало развитыми и не выходящими изъ предѣла кольца 

эндотекальпой ткани. Присутствіе щели п менѣе развитой главной перегородки кон 

статнровать па горизонтальныхъ разрѣзахъ ячеекъ не удалось. 

Мѣстонахожденіе: Тверская губернія. Г. Вышній-Волочекъ. Коллекція Музея Ка¬ 

занскаго Университета (доставилъ Свѣчпнъ). 

СувіірІіуПісІае Е. Н. 

ЗІгерИосІез М’Соу 1849. 

62. Зігеркосіез МигсЫзопі Е. Н. 

Характеристика и синонимика этого вида помѣщены въ моей монографіи: Кораллы 

и мшанки каменноугольныхъ отложеній Урала п Тимана, стр. 114, таб. IX, фиі. 4 

и таб. X, ф. 2. 
Мѣстонахожденія: Тамбовская губернія. ІПацкій уѣздъ, правый берегъ р. Цны, 

противъ села Купли (Богословскій) и по р. Азѣ, между селеніями Нашей и Екате¬ 

риновкой (Богословскій). Тульская губернія. Алексинскій уѣздъ, р. Выпрейка, въ 
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1 верстѣ выше дер. Мосоловой. (Коллекція Горнаго Института). Вевевскій уѣздъ, 

р. Осетръ, лѣвый берегъ, у дер. Гурьевой и выше село Нриголъ. (Коллекція Горнаго 

Института). Рязанская губернія. Пронскій уѣздъ, р. Проня, Лыскова мельница. 

(Коллекція Горнаго Института). Рижскій уѣздъ, село Кириловка на р. Мостьѣ (Бого¬ 

словскій). Смоленская губернія. Юхновскій уѣздъ, р. Угра, правый берегъ, село 

Зпаменское. (Коллекція Горнаго Института). Калужская губернія. Станція Троицкая. 
С. В. Ж. Дор. (Музей Казанскаго Университета). 

63. Зігеркогіез дідапіеиз 8 г. и с кеп Ьегц. 

1895 ВігерЪосІез дідапіеиз Штукенбергъ. Кораллы п мшанки каменноугольныхъ отложеній Урала и Ти- 
мана, стр. 112, таб. X, фиг. 4 и таб. IX, ф. 3. 

Ячейка, бывшая въ моемъ распоряженіи, достигала въ діаметрѣ до 6 сш. и почти 

вся была лишена стѣнки. 

Мѣстонахожденія: Рязанская губернія. Пронскій уѣздъ, р. Проня у Лысковой 

мельницы. Смоленская губернія. Юхновскій уѣздъ, правый берегъ р. Угры, село Зна- 

мепское (Коллекція Горнаго Института). 

Классъ Апікогоа представленъ въ настоящее время, насколько извѣстно, въ ниж¬ 

немъ ярусѣ среднерусскаго каменноугольнаго известняка 79 опредѣленными видами. 

Эти 79 видовъ распредѣляются очень неравномѣрно между отдѣльными отрядами. Къ 

Нехасогаііа принадлежитъ 1 видъ, къ ТаЬиІаіа 13 видовъ, къ ОсіосогаНа 2 вида и 

къ Твігасогаііа 68 видовъ. Изъ ТеЬгасогаИа 7 видовъ остались неопредѣленными. 

Въ приведенномъ спискѣ указано распространеніе этпхъ видовъ въ верхнемъ 

ярусѣ средне-русскаго каменноугольнаго известняка, а также и ихъ распространеніе 

въ каменноугольныхъ отложеніяхъ Урала. 

Въ особыхъ графахъ показано ихъ распространеніе и въ Западной Европѣ. 

Съ кораллами верхняго яруса среднерусскаго каменноугольнаго известняка об¬ 

щими оказались только 5 видовъ группы ТаЬиІаіа и 1 видъ группы ТеігасогаМа 
Съ кораллами нижняго отдѣла каменноугольныхъ отложеній Урала оказались 

общими 7 видовъ группы ТаЬиІаіа и 11 видовъ группы Теігашаііа, а въ верхнемъ 

отдѣлѣ этихъ же отложеній Урала 6 видовъ группы ТаЬиІаіа и 1 видъ группы Іе- 

ігасогаііа. 
Съ каменноугольными кораллами Западной Европы кораллы нижняго яруса средне¬ 

русскаго каменноугольнаго известняка имѣютъ общихъ видовъ 18. Изъ нихъ 8 видовъ 

принадлежатъ къ группѣ ТаЬиІаіа и 10 видовъ принадлежатъ къ группѣ іііі ш,иі аПа. 

3* 
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АпШогоа. 

НехасогаІІа Наескеі. 

Азігаеійае Е. еѣ Н. 

Раіаеазігасеае Бипсап. 

НехарІіуШа ргізтаііса и. зіз. 

Таішіаіа Е. н. 

Аиіорогісіае (ТаЬиІоза Е. Н.). 

Лиіорога герепз К. еі XV. + + Е 

Зугіпдорогісіае Е. Н. 

Зуггпдорога рагаііеіа Еізсііег. + + + 4- — — — 

8угіпдорога гатиіоза СгокН.. — + Е + + Е + 

Зугіпдорога геіісиісііа О о 1 (1 і'. — + Е + + Е Е 

Вугіпдорот дгасгііз К еузег1іп§. — + — — — — 

Вугіпдорога дідапіеа Т 1і о т зон. — + — + + Е 

Вугіпдорога сіізіапз Еізсііег. — + — 

+ Зугіпдорога с/'. Іаіа РЫШрв. — — Е + 

Зугіпдорога гоззіса п. зр. . . 

СНаеіеіігіае Е. Н. 

Скаеіеіез гасііапз РізсЬег. + + + + — _ — 

Сііаеіеіез ШзсНегі 8іискепЪег§. + — 
- 

— — — — 

Оеіпіівеііа соіитпагіз ЗсЫоіІі. ѵ. іпсгизіапз . + — Е — 
“ 

РаѵозіШае. 

МісЬеІіпіа іепиізеріа РЬіПірз. — — — н- + Е Е 

Осіосогаііа Наескеі. 

Неііорогісіае Мозеіеу. 

ВуЬогозкгеІІа зр. 

])уЬогозкіеІІа гоззіса и. зр. . 
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1 

ТеДгасогаІІа Наескеі. 

Біаркга^шакорііога Бук. 

2арІігеп1ісіае Е. Н. 

Атріехиз согпиігіз п. ар. 

2 /мріігепйз с/’, ѵеппісиіагіз Копіиск. — 4- — -і- 4 4 4 

3 /лріігепііз ар. 

4 Я'іркгепіоісіез іиіепзіз и. ар. — — — — 

5 2арЬ/гепІоі<Лез тзіепзіз п. ар. - - — — — 

6 Мепорігуііит ар. . . — - — — 

7 Ьоркорііуііит тіпітит и. ар. - — — — 

8 Ліоріюрііуііит ТгаиізскоЫі п. ар. 

9 ЬорІгорЬуІІит ар. 

10 Ьорігорііуііит окепзіз б. ар. 

11 Апізорііуііит сагЬопісит п. ар. — — — — — — — 

12 

Ріеопорііога Бук. 

СуаОіорІіуІІісІае Е. Н. 

СуаЫюрІіуІІит гедгит Рііііііра. 4_ і 4 4 4 

13 Суаіііорііуііит ар. 

14 Сатрорѣуііит сопісит п. ар. 

15 Сатрорііуііит Зіішгѵі п. ар. — 

16 Сатрорііуііит ѵегтісиіаге п. ар. 

17 Сатрорііуііит атріехоісіез п. ар. — — — — — — — 

18 Сапіпіа Вігигѵі и. ар. 

19 Сапіпіа ВсктіЛІі п. ар. . . — — — — — 

20 Сапіпіа Киіогдае п. ар. 

21 Сапіпіа Тзсііегпузсііші п. ар. — — — — 

22 Сапіпіа Іпозігапгоіѵі п. ар. — 

23 Сапіпіа окепзіз п. ар. — — — — 

24 Сапіпіа КагріпзЫі и. ар.* — — 

25 Сапіпіа гоззіса п. ар.• — 

26 Сапіпіа Ъаііизепі и. ар. — — 

27 Сапіпіа Пеітегзепі п. ар. 

28 Сапіпіа спгпиіа п. зр. — 

29 Сапіпіа Кокзскагогсі 8 іи с к е н Ь е г §. 
— 4- + 

30 Рзеийотркгепіоиіез -Уего/ееіѵі п. ар. 
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31 ВоркоркуІіоіАез ЗскеПгѵіепі п. зр. 

32 Ілікозігоііоп уипсеит Пешіп§. — + — + + + 4- 

33 Ілікозігоііоп савзрііозит Магііп. — + — + + + + 

34 Ілікозігоііоп М’Соуапит Е. Н. — + — + + + — 

35 Ыікозігоііоп іггедиіаге РЫШрз. — 4- — + 4" + + 

36 Віікозігоііт догдопеит Т г а и 1 з с Ь о 1 сі. + — — — — — — 

37 Ыіімзігоііоп гоззісит п. зр. — 

38 Вопзйаіеіа /Іогі/'огтіз Ріешіпд. — + — + + 4 — 

39 Ьопзсіоіеіа рарШаіа Е. Н. 

40 Вопзсіаіеіа Вгоппі Е. II. 

41 Вопзсіаіеіа сіиріісаіа Магііп. — — — + + 4~ — 

42 Вопзсіаіеіа ізсіщззотапа 8іискепЪег§ . . . . — 4- — — — — — 

43 Вопзйаіеіа гоззіса п. зр. — — — — — — — 

44 Вопзсіаіеіа Мизсккеіогѵі п. зр. 

45 СЬопахіз Ѵетеиііі Е. Н. 

46 Копіпскоркуііит гоззісит п. зр. 

47 КопіпскорЬуІІит Оііѵіегі п. зр. 

48 СусіоркуХіит Ткотзопі п. зр. 

49 Сусіоркуііит 2іііе1і п. зр. 

50 СусІорЬуІІит тзіепзіз іі. зр.. — — — — — 

51 СусІорЬуІІит зр. ..... — — — — — — — 

52 Сіізіоркуііит ШсІтаШі п. зр. . .... 

53 Сіізіоркуііит ВопзйаЫ п. зр. — — — — — — 

54 Сіізіоркуііит зр. 1. — — — — — 

55 Сіізіоркуііит Сгейпегі п. зр. — — — — — — 

56 Сіізіоркуііит зр. 2. — — — — — 

57 Сіізіоркуііит Неітегзепі и. зр. 
+ 58 ТЯЬипоркуІІит іигЫпаіит М’Соу. — — — 4 — 

59 ВгЬипоркуИгт рзеисІоіигЫпаіит п. зр. 

60 ВНЪипоркуіІит ВагЪоіі п. зр. 

61 Ічзскегіпа гоззіса и. зр. 

СузІірЬога ВуЪ. 

СузІірИуІІігіае Е. Н. 

62 Зігеркойез МигзсЫзопі Е. Н. — + — 4- + + + 

63 Вігеркойез дідапіеиз 8іпскеиЪег§. + — 
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Вгуогоа ЕЬгепЪег^. 

Сгуріовіотаія Ѵіпе. 

ЕепевѣеІШае Кіп§. 

РепезіеІІа Ьопзсіаіе 1839. 

1. Репезіеііа ѵепегіз Різсііег. 

Описаніе этого вида уже дано въ моихъ монографіяхъ: „Кораллы и мшанки 

верхняго яруса среднерусскаго каменноугольнаго известняка" (стр. 31, таб. III, фиг. 39, 

40 н 41) и „Кораллы и мшанки каменноугольныхъ образованій Урала и Тимана" 

(стр. 151). Эти мшанки распространены какъ въ верхнемъ такъ и въ нижпемъ от¬ 

дѣлахъ каменноугольныхъ отложеній Средней Россіи. 

Нижній отдѣлъ. Мѣстонахожденія: Тульская губернія (коллекція Московскаго 

Университета). Новгородская губернія. Боровичскій уѣздъ, р. Мета, около пороговъ 

Бобровпка и Выпь (Коллекція Геолог, музея Казапскаго Университета), р. Безпута, 

между деревнями Тороповой и Хариной (Коллекція Горнаго Института). ЭЙхвальдъ 

привелъ эту мшанку подъ названіемъ Репезіеііа ігфипЛгЪиЩогтгз изъ Боровичей на 

р. Метѣ (Ь. гоззіса Ап. р., р. 361). Стефанъ приводитъ её изъ того же мѣста подъ 

названіемъ Ріуіорога ріита М’Соу (Уеі1іапс11ип§еіі бег Міп. Оезеіізсііаіѣ т Реіегв- 

Ьиг§ Т 1854—1888, р. 148. XIV, ф. 1). 

2. Репезіеііа еіедапігзшш ЕісІиѵаЫ. 

Описаніе этого вида уже дано въ моихъ монографіяхъ: „Кораллы и мшанки 

верхняго яруса среднерусскаго кам. изв.“ (стр. 33, таб. III, фиг, 53, 54 и 55) и 

„Кораллы и мшанки кам. отл. Урала и Тимана" (стр. 139). 

Эта мшанка распространена какъ въ нижнемъ, такъ и въ верхнемъ отдѣлахъ 

каменноугольныхъ отложеніи Средней Россіи. 

Нижній отдѣлъ: Мѣстонахожденія: Калужская губернія. Козельскій уѣздъ, р. Серена, 

около дер. Городецъ (Коллекція Горнаго Института). 

3. Репезіеііа Ьі[игсаіа Гізсііег. 

Описаніе этого вида уже дано въ моихъ монографіяхъ „Кор. и мшан. верхи, 

яруса среднерусскаго кам. изв.“ (стр. 32, таб. ПТ, фиг. 42, 43 и 44) и „Кор. и 

мшанки кам. отл. Урала и Тимана" (стр. 138). Этотъ видъ встрѣчается какъ въ верх¬ 

немъ, такъ и въ нижпемъ отдѣлахъ каменноугольныхъ отложеній Средней Россіи. 
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Нижній отдѣлъ. Мѣстонахожденія. Смоленская губернія. Юхновскій уѣздъ, правый 

берегъ р. Угры, около села Знаменскаго (Коллекція Горнаго Института). 

4. Репезіеііа ѵігдоза Еіс1і\ѵа1с1. 

Описаніе этого вида уже дано въ моихъ монографіяхъ: „Кор. о мш. верхи, яруса 

среднерусскаго кам. пзв.“ (стр. 32, таб. III, р. 45, 46 и 47) и „Кор. и мшан. кам. 

отлож. Урала и Тимана“ (стр. 142). Эта мшанка попадается какъ въ верхнемъ, такъ 

и въ нижнемъ отдѣлахъ каменноугольныхъ отложеній Средней Россіи. 

Нижній отдѣлъ. Мѣстонахожденія: Тульская губернія (коллекція Московскаго Уни¬ 

верситета). 

5. Репезіеііа рІеЪе)а М’Соу. 

Эта мшанка описана въ моихъ монографіяхъ: „Кор. и мшан. верхняго яруса 

среднерусскаго кам. изв.“ (стр. 33, таб. III, фиг. 48 и 49) и „Кор. и мшан. кам. 

отлож. Урала и Тимана" (стр. 138). 

Видъ этотъ встрѣчается какъ въ верхнемъ, такъ и въ нижнемъ отдѣлахъ каменно¬ 

угольныхъ отложеній Средней Россіи. 

Нижній отдѣлъ. Мѣстонахожденія: Новгородская губернія. Боровичскій уѣздъ, 

р. Мета, дер. Пестрецы (Коллекція Казанскаго Университета). Калужская губернія. 

Село Кіевцы, на дорогѣ изъ Калуги въ Алексинъ (Коллекція Горнаго Института). 

Тульская губериія. Станція Бобрикъ-Донской (Ряжско-Вяземской желѣзной дороги 

(коллекція Геологическаго Комитета). 

6. Репезіеііа апдизіа Різсііег. 

Описаніе этой мшанки дано въ моихъ монографіяхъ: „Кор. и мшан. верхи, яруса 

среднерусскаго кам. пзв.“ (ст. 34, таб. III, фиг. 50, 51, 52) и „Кор. п мшан. кам. 

отл. Урала и Тимана“ (стр. 139, таб. XXI, фиг. 2). 

Этотъ видъ встрѣчается какъ въ верхнемъ, такъ и въ нижнемъ отдѣлахъ ка¬ 

менноугольныхъ отложеній Средней Россіи. 
Нижній отдѣлъ. Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Станція Бобрикъ-Донской 

Ряжско-Вяземской желѣзной дороги (Коллекція Геологическаго Комитета). Калужская 

губернія (Коллекція Московскаго Университета); р. Выпрейка, около дер. Юдиной 

(Коллекція Горнаго Института). 
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7. Репезіеііа /оппоза М’Соу. 

Описаніе этой мшанки дано въ моей монографіи Дор. и мшап. кам. образованій 
Урала и Тимана“ (ст. 148, таб. XXI, фпг. 12). 

Этотъ видъ встрѣчается въ нижнемъ отдѣлѣ каменноугольныхъ отложеній Средней 
Россіи. 

Нижній отдѣлъ. Мѣстонахожденія: Калужская губернія. Правый берегъ р. Угры, 
около села Давыдова. Коллекція Горнаго Института. 

8. Гепезіеііа геіісиіит ЕісІпѵаЫ. 

1860. Репезіеііа геіісиіит Еіс1і\ѵаЫ. І.еІІіаеа Коззіса. Апс. р. IV, р. ЗбІ, рі. ХХІГІ. % 8 а—Ь. 

Сѣтка этой мшанки вѣерообразная. Тонкіе прутья въ ширину менѣе 0,5 пш; 

они довольно часто подвержены бифуркаціи. На 10 шш. приходится 12 прутьевъ. 

Перекладины располагаются между прутьями такъ, что на 10 пш. приходится 10 

петель неправильно четырехугольнаго очертанія. 

Эта форма извѣстна только изъ нижняго отдѣла каменноугольныхъ отложеній 
Средней Россіи. 

Нижній отдѣлъ. Мѣстонахожденія: Калужская губернія. „Тихвинскій уѣздъ; правый 

берегъ р. Черепети, около дер. Чернышевой (Коллекція Горнаго Института). Ориги¬ 

налъ Эйхвальда происходитъ также изъ Калужской губерніи. 

Роіурога М’Соу 1844. 

9. Роіурога раріІШа М’Соу. 

Эта мшанка описана въ моихъ монографіяхъ: „Кор. и мшан. верх, яруса средне¬ 

русскаго камен. известняка“ (стр. 35, таб. IV", фиг. 4 и 5) и „Кор. и мшан. камен. 

отложеній Урала и Тпмана“ (стр. 160, таб. XX, фиг. 12). 

Эта мшанка находится какъ въ верхнемъ, такъ и въ нижнемъ отдѣлахъ каменно¬ 

угольныхъ отложеній Средней Россіи. 
Нижній отдѣлъ. Мѣстонахожденія: Московская губернія. Серпуховскій уѣздъ; 

д. Лужки на р. Окѣ. Коллекція Геологическаго Комитета (С. Н. Никитинъ). 

Труды Г иол. Ком. Нов. і ер., вьш. 14. 9 
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Реппігеіерога сГОгЪідпу 1860. 

10. Реппігеіерога риіскеггіта М’Соу. 

Эта мгаапка была уже описала въ моихъ монографіяхъ: „Кор. и мшан. верхняго 

яруса среднерусскаго камен. изв.“, стр. 34, таб. IV, фиг. 16, 17 и „Кор. и мшан. кам. 

отложеній Урала и Тимана“; она встрѣчается какъ въ верхнемъ, такъ и въ нижнемъ 

отдѣлахъ каменноугольныхъ отложеній Средней Россіи. 

Нижній отдѣлъ. Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Станція Бобрикъ-Донской 

Ряжско-Вяземской желѣзной дороги. Коллекція Геологическаго Комитета. 

СЬіІозІошаІа Визск. 

ОпусКосеПійае -Іиііен. 

Ѵіпсиіагіа Веіг. 

1. Ѵіпсиіагіа тигісаіа Еісіпѵакі. 

Ѵіпсиіагіа тигісаіа ЕісІЛгѵаІй. Ь. К. 1 р. 1 ѵ- 3, р. 399, ІаЬ. XXIV, й". 3. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Село Слобода. 

2. Ѵіпсиіагіа огпиіа Е і с 1і \ѵ а 1 (1. 

Ѵіпсиіагіа огпаіа Еісіпѵаісі. Ь. К. 1 р., р. 400, рі. XXIV, й§. 4. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Село Слобода. 

3. Ѵіпсиіагіа арргохітаіа Еісіілѵакі. 

Ѵіпсиіагіа арргохітаіа Еісіпѵаісі. Ь. К. 1 р., р. 400, рі. XXIV, %. 5. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Село Слобода. 

4. Ѵіпсиіагіа іепеііа ЕісЬ\ѵа1(1. 

Ѵіпсиіагіа іепеііа ЕісІпѵаЫ. I.. К. 1 р., р. 401. рі. ХХП, й§. 7. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Село Слобода. 

5. Ѵіпсиіагіа гагірога ЕісІіѵѵаЫ. 

Ѵіпсиіагіа гагірога Еісііѵѵаісі. Ь. К. 1 р., р. 401, рі. XXIV, й§. 6. 

Мѣстонахожденія: Тульская губернія. Село Слобода. 
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Въ нижнемъ отдѣлѣ среднерусскаго каменноугольнаго известняка въ настоящее 

время извѣстны 15 видовъ мшанокъ, изъ нихъ 10 принадлежатъ къ группѣ Сгуріо- 
зіотаіа и 5 къ группѣ СЫІозіотаіа. 
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Сгуріозіотаіа. 

Репезіеііа ѵепегіз ГізсЬег. + 
2 Репезіеііа еіедапігззіта ЕісІ)\ѵ. . . . . + — + — — — — 

3 Репезіеііа Ыргігсаіа ГізсЬег 4- — + — — — — 

4 Репезіеііа ѵігдоза ЕісІпѵаЫ. + — + — — — — 

5 Репезіеііа рІеЪе]а М’Соу. + — 4- + + + 

6 Репезіеііа апдизіа ГізсЬег. + — + — — - — 

7 Репезіеііа {'огтоза М’Соу ... .... — — + 1 4 + -- 

8 Репезіеііа геіісикт ЕісІпѵаЫ. — - — — — — — 

9 Роіуроги раріііаіа М’Соу. + - + ф ф + — 

10 Реппігеіерога риіскеггіти М’Соу. + — Ф + + 

1 

СЫІозіотаіа. 

Ѵіпсиіагіа тигісаіа Еісіпѵ. 
2 Ѵіпсиіагіа огпаіа ЕісЬѵѵ. - 

3 Ѵіпсиіагіа арргохітаіа ЕісЬѵѵ. — 

4 Ѵіпсиіагіа іепеііа Е і с Ь \ѵ. — 

5 Ѵіпсиіагіа гагірога Еісіпѵ. 

Изъ 15 видовъ мшанокъ, извѣстныхъ изъ нижняго отдѣла среднерусскаго каменно 

угольнаго известняка, 8 видовъ встрѣчаются и въ верхнемъ отдѣлѣ этихъ образованіи. 

Съ каменноугольными отложеніями Урала нижній отдѣлъ среднерусскаго каменноуголь 

ваго известняка имѣетъ 8 общихъ видовъ мшанокъ, а съ отложеніями этого же ш». 

раста Западной Европы 4 общихъ вида. 
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(Іез ипіегеп Коіііепкаікев уоп Сепігаі-Киззіаікі. 

Той А. 81искепЬег§\ 

Е)іе ѵогііе^епсіе АгЬеіі Ьіеіеі еіпе Вевс1ігеіЪип§ сіег Когаііеп иші Вгуогоеп аиз 
сіег ипіегеп 8іиГе сіез Коіііепкаікез ѵоп Сеіигаі-Киззіапсі. Еіп апзеііпііскег Тііеіі (Іез 
іЬг хи Огишіе Ііедеікіеп Маіегіаіз ізі нііг іп ІіеЬепзлѵіігйіаег Утеізе ѵоп <1ег Асішіпі- 

зігаііоп сіез Мизеитз сіез Вег^-Іпзіііиіз гиг Уегіи§ип^ §ез1е111 \ѵогйеи. ХісЬі тіпйег 
сѵегіІіѵоПез Маіегіаі ѵегсіаике ісЬ (Іеш СЬеі-ОеоІо^еп 8. Nікіііп• Еегпег ІіаЪе ісЬ (Не 
Соііесііопеп сіез Оео1о§ізекеи Саоіпеіз сіег Цпіѵегзііаіеи Казап ипсі Мозкаи Ьепиігеп 
копией ипсі епсШсЬ посіі еіпе кіеіие КогаНепзаттктд аиз сіеп Ооиѵегпетепіз ТатЪо\ѵ 
иші Куазап, (Не Негг Во§оз1о\ѵзку деІіеГегІ Ьаі. 

Біе аиз йет ипіегеп КоЫепкаІке ѵоп Сепігаі-Виззіапсі ЬеггйкгепЙеп АпіНогоеп 
ипсі МоозіЬіегсЬеп зіпсі посіі пісііі Ое§епзіаш1 еіпег 8ресіаМІпіегзисЬип§ детеезеп, 
зопсіегп ииг іт ѴогЬеі§е1іеп ЪегйЪгі сѵогсіеп. Ьопзсіаіе Ьаі іп еіпег Веі1а§е ги МигсЬі- 

зопз Ьекаппіет ЛѴегке ТЬе Оеоіо^у оЕ Киззіа іп Еигоре апй іЬе Егаі Моипіаіпз 
(Аррепйісе А, ра^. 591 — 682, рі. А'), 9 Зресіез аиз сіеп ипіегеп СагЪоп-АЫа§егип§еп 

ѵоп Міііеі-Киззіаисі аиЕдехаЫі 
1. ЬотАаЫа /Іогі/огтіз Пет., р. 608; ВогосѵіізеЬі, боиѵ. Холѵ§огой, ьосѵіе г\ѵі- 

зсііеп Тісіпѵіп ипсі Ез1]изЬпа = А. (Іогі/огтіз Еіеш. 

2. Ьопзсіаіеіа таттіііагіз Еопзсі., р. 606; И. Ргукзсііа, Ооиѵ. Хо\ѵ§огой=А. 

/Іогі/огтіз Еіеш. 
Б. ЫНтІепсІгоп сопсатегаігтг Еопзсі., р. 599; Оззеіг, Ооиѵ. Тиіа—іаііюзіго- 

ііоп іипсеит Еіеш. 
4. ІАікоНепдлгоп созШтп Еопзсі., р. 598, РегетузсЫ,=ЫОіозІгоЫоп зр. 
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б. Азігаеа етагсіаіа ЕізсЬег (Ьопзсі.), р. 605; ВогохѵіізсЬі, Ооиѵ. Хо\лЙого.1, 

ІтзМеіа (Іогі/огтін Ріеш. 

6. СкаеЦіез сіііаіаіиз Різсіі. (Вопзсі.), р. 696; ВогоѵѵіізсЬі, Ооиѵ. ІЧо\ѵ§ого(].= 

Ск гасііапз РізсЬег. 

7. СкаеШез гасііапз РізсЬ (Ьопзсі.), р. 595, і. 9; ВогоѵѵіізсЬі, (Чои\. Хі>\ѵ-:ого<1, 

У\уСе§га, (Чоиѵ. ОІоие/, Ка1и§а, = С7г. гасііапз РізсЬег. 

8. Вугіпдорога рагаііеіа Різсіі (Ьопзсі.), р. 591, Каіи^а, Тиіа. Тагизза ап йег 

Ока,-=5. рагаііеіа РізсЬег. 

9. Вугіпдорога сіізіапз Різсіі. (Ьопзсі ), р. 592, 8іо1Ьіпзкі-8сЫисЬі Ьеіш Вогіе 

8с1іегпс1іо\ѵіізс1іі апі Р1. РгукзсЬа, Ооиѵ. Ко\ѵ^огос1,= 5. сіізіапз РізсЬег. 

8ЬерЬап Ьаі іп сіеп ѴегЬапс11ип§еп сіег МіпегаІо^ізсЬеп ОезеІІзсЬаЛ ги 8(. Ре- 

СегзЬиг" (иг 1857—1858 хѵѵеі Вгуояоеп ап§;е(й1ігІ, (Не ег ат РІ. Мзіа Ъеі ВогохѵіІзсЬі. 

(Чоиѵ. Хо\ѵ^огос1, ^еСипсІеп ЬаОе, сіосіі зіші зіе, пасіі сіеп ЛЫ)іЫип<;еп ги игіЬеіІеп, 

ипгісЬіі^ ЬезВтіпІ. Зеіпе Ріуіорога ріита М’Соу ізі еіи АеоТга"іпет ѵпп РепезіеІІа 

Ѵепегіз Різсіі., зеіпе Ріуіорога тиІЫрога еіпе ѵоп сіеп Роіурога-АіЧеи. 

Іп ЕісЬхѵаІйз ЬеіЬэеа Возз са зіпсі ѵеііиікпізшііззі^ хѵепі§ Іѵогаііеи аиз сіег ипіегеп 

Виіі'е (Зез КоЫепкаІкез ѵоп Сепігаі Киззіапсі аиГ^ехаЫі, іпі Оапгеп 25 Вресіез, сіосіі 

Іеісіег ЬаЬ сііе МеЬггаЫ сіаѵоп іп Ро1§е сіег ШкІагЬеіІ сіег Віа§позеп ипй сіег І'п- 

сІеіЫісЬкеіІ сіег 2еісЬпип§еп пісЫ іс1еп(ііісіг( иисі ЬезсЬгіеЬеп хѵегсіеп копнен. Веі ЕісЬ- 

\ѵа1(1 йпсіеп хѵіг 1о1§епс1е 12 Ъезіішшіе Когаііеп-Агіеп: 

1. Скаеіеіез (азіідМцз ЕісЬ\ѵа1с1; Аіехіп, (Чоиѵ. ТиІа, = СЛ. гасііапз РізсЬег. 

2. Вугіпдорога гатиіоза (ЧоЫ!.; Богі Ройтокіо^е, (Чоиѵ. Ги1а. = 3. гапшіоза (Чоісіі. 

3. Вугіпдорога рагаііеіа РізсЬег; Ойо,]е\ѵ,=& рагаііеіа РізсЬег. 

4. Аиіорога герепз К. еС \Ѵ.; Ооиѵ. Ка1и§а,=А герепз К. е( \Ѵ. 

5. Агскаеорога гедиіагіз ЕісЬѵѵ.; РІ. Зегепа. Кгеіз Козеізк, (Чоиѵ, Каіица. 

веіпіЫІІа гоігтпагіз ѵаг. птоза 8сЫ. 

6. Сіізгоркуііит іигЫпаіит М’Соу; РІ Катеика Ьеі ВогохѵісзсЬі, Оои\. Хо\\- 

§огой,—ѣіЪипоркуІІѵт іпгЫпаіит М’Соу. 

7. Ыікозігоііоп Магііпі Е. Н. (ЕісЬхѵакІ); (Чоиѵ. Каіица,—А. саезрИозиѵь ЪІагС. 

8. Ыікозігоііоп а^гпе Ріет. (ЕісЬхѵаІй); ВогохѵіізсЬі, (Чоиѵ. Хохѵ^огой, Реге- 

тузсЫ, (Чоиѵ. Ка1и§а, = Ыікозігоііоп зр. 

9. Ыікозігоііоп іггедиіоге РЫ11. (ЕісЬѵѵаІсІ); ВогохѵііясЬі, Ооиѵ. Косого*], М 

Оззеіг, (Чоиѵ. Каіица = Ыікозігоііоп зр. 
10. Ыікозігоііоп угспсеит Ріет. (ЕісЬхѵаІй); Аіехіп, Ооиѵ. Тиіа, Г)ог1 Конто, 

Ооиѵ, Каіица, = Ь. ртсетп Ріет. 
11. ЬопзАаІеіа /Іогі/огтіз Ріет.; ВогохѵіезсЬі, Ооиѵ. Хо\ѵ§0гой. Аіехіп, Ооиѵ. 

Тиіа, ххѵізсЬеп Ш^изЬпа ипсі ТісЬхѵіп, —X. /Іогі/огтіз.Нет. 

12. ЬопзМеіа раріііаіа (рагі.) Е. Н.; ВогохѵіІзсЬІ, Ооиѵ. іЧоѵ^огой, гхѵізсЬеп 

ТісЬѵѵіп шиі Пз(]изЬпа=Х. раріііаіа Е. Ы. 
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Віе іоі^епйеп 12 Когаііепагіеп ЫеіЬсп ипЪезІітпіІ: 
Я енорога арргохітаіа Еісіпѵ.; 13 о г 1 ЗІоЪойа, (Зои ѵ. Іиіа. 

АгсЬаёорога ехіііз Еісіпѵ.; В. ЗІоЬойа, Ооиѵ. Тиіа. 

Веаитопііа Едегіопі Е. Н. (ЕісЬѵгаЫ); АІехіп, Ооиѵ. Тиіа. 

АІѵеоШез сіергеззиз Еіет. (Еісіпѵаісі); Ка1и»а. 

Висіііа рагаіісіа Еіс 1і\ѵ.; В. ЗІоЪойа, Ооиѵ. Тиіа. 
2аркгепіІ8 сіепіісиѣт Еісіпѵ.; Ка1и§а. 

2аркгепііз суііпсігіса (Е Н.) Еісіпѵ.; АІехіп, Ооиѵ. Іиіа. 

2аркгепіІ8 агіеЫпа (Еізсіі.) Еісіпѵ.; АІехіп, Ооиѵ. Тиіа. 

ТгоскоркуЧит гчсіісаіит Еісіпѵ.; Ооиѵ. Ка1и§а. 

Мепоркуііит гозиіа Еісіпѵ.; АІехіп, Ооиѵ. Тиіа. 

Апгзоркуіігт соппіѵепз Еісіпѵ.; АІехіп, Ооиѵ. Іиіа. 

СуаІкорЪуІІит реііоіаігіт Еісіпѵ.; В. Регоѵѵо, Ооиѵ. Ка1и§а. 

Аиіоркуііит гпЦехит Еісіпѵ.; АІехіп, Ооиѵ. Гиіа. 

ВопзсЫега сагЬопагіа Еісіпѵ.; В. ЗІоЪойа. Ооиѵ. Тиіа. 

Ѵоп Вгуогоеп пегіпі Еіеііѵѵаій аиз сіет ипіегеп КоЫепкаІке ѵоп Міііеі-Виззіапй 
ішг 2\ѵеі Гогтеп, РепезіеПа геіісиіит Еісіпѵ. иші В. іп/ипМиЫ/'огтіз О о кВ.=Р. 

Ѵепе гіз Еізсііег. 
Аиззег сіет ійІиТ ег аиз сііезег Зиііе посіі 5 Агіеп ѵоп Тіпсиіагіа ап, сііе ісіі 

йеп Вгуогоеп сіег Огирре сіег Скеііозіотаіа еіпгеіііе: Ѵіпсиіагіа тигісаіа Еісііѵѵ., 
V. арргохітаіа Еісіпѵ., V. іепеііп Еісіпѵ., V. гагірога Еісіпѵ. ипсі V. огпаЬа Еісіпѵаісі. 

Неіт А. Зігиѵе Ьаі іп зеіпег АЫшій1ип§ ІІеЬег сііе Зсііісіііепіоі^е іп сіеп СагЬоп- 

аЫа$егип§еп іт зййіісііеп Тііеіі сіез шозкаиег КоЫепЬескепз (Мёт. сіе ГАсасІ. Ітр. 

(Іез Зсіепсез Йе 81. РёІегзЬоигё, Т. XXXIV, № 6, 1886. МІІ 1 Кагіе) аиз Лег ипіегеп 
ЗіиСе йег СагЪопзиііе 32 Когаііепагіеп аиз сіеп Огирреп сіег ТаЪиІаІа, сіег Геігасогаііа 
ипсі сіег Нехасогаііа ап§еЛі1пТ. Веп §гозз1еп Тііеіі (Іез ѵоп Зігиѵе §езатте1іеи Ма- 

іегіаіз ЬаЬе ісіі іп Напйеп §е!іаЫ ипсі сІаЬеі сііе ѵоп Шт аи%езІе11іеп ВезІіттпп§еп 
ргіііеп коппеп. Хаск еіп^еііепйег ШіІегзисЪипр; ІіаЬеп тапсііе сіаѵоп аЪ$еапйегІ \ѵеі сіеп 

тііззеп, сѵаіігепсі апсіге ипЬезІіттІ ^еЫіекеп зіпсі. 
Іт ипіеп зіеііеийеп Ѵеггеісііпіз зіеЫ тап іп йег Ііпкеп Соіитпе Зігиѵез 

Везііттип^еп, іп сіег ѵесЪіеп йіе теіпі^еп. 

ТаЪиІаІа 

Вугіпдорога сіізіапз Еізсііег 
8угіидорога геіісиЫа Ооійі’. 

Вугіпдорога дгасШз Кеуз. 

Вугіпдорога ратііеіа Еізсіі. 
Вугіпдорога гатиіоза Ооійі. 

рагі. 

В. рагаііеіа Еізсіі. 
В. гатиіоза Ооійі'. 

В. геіісиЫа ОоІ(В. 

3'. дгасіііз Кеузегі. 
5. (Мзіапз Еізсіі. 



Аэтнояоек даю ВаѵогоЕк пез шпенек Коньехкаі.ккз ѵом Секткаг.-Ксязьш). 

Зугіпдорога аЬсМа сіе Коп.=Зугіндорога дідапіеа ТЬогпз. 

Місііеііпіп тедазіота Е. Н. = ? 

ТекгасогаИа. 

СуаіНахошіа согни Е. Н.=? 

Яаріггепііз сдіінсігіса Зсиіег— Сапіпіа гоззіса КіискеиІ». 

2ар1ггепіІ8 сЕ Отаііизі Е. Н.=/Е сЕ ѵегтісиіаге бе Коп. 

Лтріехиз агіеііпиз Кеуз. = ? 

Лтріехиз гоЪизіиз бе Коп. = 

Лтріехиз ехсаѵаіиз Е. Н. 
! рагЕ Сапіпіа согпиіа ЗіпскепЬ. 

Лтріехиз согаііоиіез 8о\ѵ. .= Сапіпіа ТзсЬетузсЫт ЗіискепЪ. 

Лтріехиз Непзіот М’Соу=? 

СуаШорНуІІит ратсЫа М’Соу—Копіпскорііуііит гоззкгт ЗіискепЬ. 

I рагЕ Ь. 1'огИоскі Е. Н. 
Ыіііозігоіюп РогНоскі Е. В. = , т ,,,,, ІТ 

I рагЕ Ь. М Соуапит Е. Н. 

ЪШюзігоігоп сопсатегаіит Кеуз. = А ртсеит Еіеш. 

ЫіЬозігоііоп іпіегтесіігт Еіс1пѵ. = ? 

Ыікозігоііоп іггедиіаге РЬі11.=і. іггедиіаге РЬіІІ. 

Ыікозігоііоп ртсеит Г1 ет. = Р. іипсегт Еіет. 

Ілііьозігоііоп Магііпі Е. \\.= к. саезрііозшп МагЕ 
Ьопзсіаіеіа -/Іогі/оппіз Е1ет.=А. {Іогфгтіз Еіет. 

ЬопзсЫеіа Вгоппі Е. Н = ВіЬипорЬуІІит іигЪтаІит М’Соу. 

Ыпзсіаіеіа гидоза Е. II. = Ь. йиріісаіа МагЕ 
Лиіорігуііит {ипдііез Е. Н.—СусІорЪуІІит ТІіотзопі ЗіискепЬег". 

СІторкуІІит іигЫпаіит Е. Н.=І)іЬипор1іуІІит іигЫпаіит Е. В. 

Ьорігорігуііит Копіпскі Е. Н.=? 

АхоркуИит гасІісаШт Коп,=ІюрЬорЬуѴяіт ТгаиізсІюМі 8іискепЪег§. 

ЗігерЛюсІез Жигсігізопі Е. Н. | рагЕ = 8'. Мигскізопі Е. В. 

ЗігерЪосІез ЗіискЬиті Е. В. ( рагЕ = 3. дідапіеиз 8іискепЬег§. 

НехасогаПа. 

НеіегорІіуШа дгапсііз М’Соу—Нехаріѵу11іа ргізтаIіса ЫискепЪег§. 
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АпШогоа. 

Нехасогаііа 

НехарНуІІіа поѵ. ?еп. 

Баз Непиз Нехарііуііш иіпіаззі Еіпгеікогаііеи тіі §езІгескІеп, ргізшаіізскеп, 

кізсѵеііеп іазі суііпкгізскеп 2е11еп, сііскеп \Ѵапкеп шні ѵо11і§ ге^еішаззід §езіе111еп 

Ѵегіісаізеріеп, сііе іп кег МіМе гизатгаепзіоззеп, зо сіазз зіе іш когігопіаіеи <3иег- 

зсііпіи сііе Оезіак еіпез зескзескі§еп Зіегпез ІіаЬеп. Біе ѵоп тіг пеа аи^езІеШе Баі- 

пт^ ипіегзскеійеі зіск ѵоп кет 1849 ѵоп М’Соу ШтзШиІігіеп Леіегорігуііит сІаБигсЬ, 

сіазз Ьеі сііезег сііе ѴеіТісаІзерІа кеіпе ге§п1аг гасііаіе Апогкпст§ геі§еп. Іп сіеп 2е11еп 

Ъетегкі тап ѵоіікоттеп епісѵіскеііе Вбкеи. Біезег Сга11ип§ зсііеіпеп сііе г\ѵеі ѵоп 

Бипсап аиідезіеіііеп Агіеп Неіегорііуііит М’Соуі шні Н. НуеШ ги^етезеп лѵегкеп 

2іі тйззеп. 

1. Нехарііуііш ргізшаііса п. зр. (Та!'. III, Рі§. Ьа—сі, гизз. Тех С 8. 5). 

Міг какеп пиг ВгисЪзШске 1аи§Ііскеѵ Еіпгеікогаііеп сііезег Агі окне Кеісііе 

ѵог§е1е§еп. 8іе гві^еп зісіі іп Оезіаіі піскі §апг ге§е1таззі§ зескззеіІі§ег ІеісМ 

§екгііттіег Ргізгаеп, сііе текг окег \ѵепі§ег аЪ§егапс1е!е Вірреп ІіаЬеп. зо казз зіе 

таисЬ Маі паЬеги суІіпсІгізсЬ ёгзсЬеіпеп. Баііег із! кег Ногігопіаізсііпіі! Ьаісі гипкііск 

еііірзоісіаі, каік теЬг ойег сѵепі^ег ге§е1таззі^ зескзескі§. 

Біе ОЪегйасЬе сіег сііскеп 2е11еп\ѵапс1 ойепкагі теізі гіппепаг!і§е Еапдзѵегііеіапдеп, 

Ьіе тек г осіег шіпсіег зскагі аиз§ерга§! зіпсі ипсі сіеш епізргескепсі кигск текг ойег 

сѵепі^ег кгаі'1і§ кегѵттадепке ЪапдзгіррсЬеп §еІгепиІ зіпсі. Біезе Кіррскеп ѵегіеікеп сіет 

Ногігопіаізскпіие сіег 2е11е сііе оѵаі зескзескі§е Рост. Еіп Кеіск із! ап сііезег Ко- 

гаііе піскі егкаііеп. Біе ЛѴаик із! §аіі2 таззіѵ ипк зекг сііск. Веі еіпет 2е11епкигск- 

теззег ѵоп 5 тт еггеісМ ікге Біске 1 тт, зо казз сіег Бигсктеззег сіез іппегеп 

суііпсігізсііеп Нокігаитез 3 тт пісЫ йкегзІеі§1. Іш Ногігопіаізскпіие егккскі тап 

ѵоіікоттеп епісѵіскеііе таззіѵе Ѵегіісаізеріа, 6 ап сіег 2аЫ, сііе кіз гит Сепігит 

геіскеп ипсі сіогі гизаттепзіоззеп. ЕЬепзо зіекі тап іт Ѵегіісаізскпіііе \ѵоЫ аиз^е- 

кікіеіе еісѵаз §е\ѵо1Ые Восіеп іп Акзіапкеп, сііе гсѵізскеи 1 тт ипсі 0,5 тт зсксѵапкеп. 

Біе Ехетріаге сііезег Когаііе зіпсі кет Мизеит кез Вег^-Іпзіііиіез ѵоп Неті 

8ігиѵе ги§езІе111 сѵогкеп. Ѵіеііеіскі шгк сііе ѵоп тіг аи%езІе111е Зресіез тіі сіег 2еіі 

кет ѵоп Бипсап зіаттепкеп ЛеіегорІъуІЫт М’Соуі ап§егеік! лѵегкеп тііззеп. 

Біезе Рогт ізі аиззсЫіеззІіск іт ипіегеп Кокіепкаік §ейткеп сѵогкеп. 
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РипДоПе: ВоіР Р1озка)а аш Ііпкеп Шег Дез ГТ. Ргопіа, Кгеіз \Ѵепеѵ, Ооиѵ. Тиіа. 

ипД В- РосЬѵшпечѵа аш Ііпкеп Шег Дез Р1. Тагизза, Кг. Тагизза, Ооиѵ. Ка1и§а 
(Мизеиіп Дез Вегд-Іпзіііиіз). 

ТаЪиІаЪа М. ЕД\ѵагДз еі Наіте. 

1. Аиіорога герепз Кпогг еі ЛѴа 1 еВ (Тар I, Гі§. і а—Ь, г. Тм 8. 6). 

2. Зугіпдорога рагаііеіа ГізсЬег (Тар I, Рі§. 2 а,Ъ,с, ѵ. Т., 8. 7). 

3. Зугіпдорога гатиіоза ВоІДі'изз (Таі' I, Еі§. 3 а, Ь, с, г. Т., 8. 7). 

4. Зугіпдорога геіісиіаіа ВоІДі'изз (ТаР I, Еі§. 4 а,Ь,с, г. Т., 8. 8). 

5. Зугіпдорога дгасіііз Кеузег1іп§ (ТаР I, Еі§. 5 а, Ь) с ипД 6 а, Ь, с, г. Т., 8. 8). 

6. Зугіпдорога дідапіеа ТЬотзоп (Тар I, Еі§. 7 а,Ъ,с ипД ТаР IV, Рі§. 2 а. 

Ъ, с, г. Т., 8. 9). 

7. Зугіпдорога сіізіапз ГізсЬег (ТаР I, Еі§, 8 а,Ъ,с, г. Т., 8. 9). 

8. Зугіпдорога сР Іаіа РЬіПірз (Тар I. Рід. 9 а,Ь, г. Т., 8. 10). 

9. Зугіпдорога гоззіса п зр, (Тар Е Еі§. 10 а, Ь, г. Т., 8. 11). 

Віе Роіурепзіоске Діезег АіТ ЬезІеЬеп аиз §езІгескІеп, еіѵгаз ^екгигатіеи суііп- 

ДгізсЬеп 2е11еп, Дегеп ВигсЬтеззег еІ\ѵа 0,5 тт Ье1га§0 Вег АЬзІапД гѵчзсЬеп Деп 
2е11еп зсЬхѵапкІ гшзсЬеп 0,5 ипД 1 тт, Ьіег ипД Да зіеЬеп зіе аЬег ипДісЫег. Вег 
АЬзІапД 2\ѵізсЬеп Деп ѴегЪіпДии§згоЬгсЬеп \ѵес1ізе11 гтсізсЬеп 0,25 ипД 2 тт, ЬеІгіі^С 
аЪег теізі 1 тт. Віе 2е11\ѵапДе геі^еи еіпе ІеісЫе Кіп§е1ии§. Ат НотопіаІзсЬпіие 
егкеши тап Діе сопсепІгізсЬеп Цтгіззе Дег ІгісМегіѣгті^еп ВбДеп. 

Вег §егіп§е ВигсЬтеззег Дег 2е11еп ипД апДге ЕідепіЬіітІісЬкеііеп іт Ваи ег- 
ІеісЬіегп Діе ЦпіегзсЬеіДипд Діезег Еогт ѵоп апДегп іЬг теЬг оДег \ѵепі§ег иаЬе зіе- 

ЬеиДеи. Зіе із! іт ипіегеп ІѵоЫепкаІке §еРшДеп іѵогДеп. 

РипДогІе: Ооиѵ. ]^о\ѵ§огоД, Кгеіз Ного\ѵіІзсЬі, гесЫез Шег Дез ЕІ. Мзіа Ьеі Дег 
ЗіготзсЬпеІІе ВоЬгошк. Ваз Огі§іпа1 ізі іт Везііге Дез ВеоІо^ізсЬеп СаЬіпеІз Дег 

ВшѵегзіШ Казап. 

10. Сігаеіеіез гайіапз ГізсЬег (г. Т., 8. 11). 

11. СІіаеіеіез Пзскегі 8іискепЬег§ (г. Т-, 8. 11). 

12. Оеіпіігеііа соіитпапз 8сЫ. 

ОеіпіігеѴа соігтпагіз ѵаг. іпсгизіапз 8сЫ. 

13. МісЬеІіпга іепиізеріа РЬіПірз (г. Т., 8. 12). 

Труды Геол. Ком. Нов. сер., выи. 14. 
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Осіоспгаііа Наескеі. 

1. ВуЪотЫеІІа зр. (Так VII, Еі§. 3, г. Т., б. 12). 

Міг Ъаі еіи кіеіпег Роіурепзіоск еіпег (іег (Ііезег ОаШшд ап§еЪбгепбеп Агіеп 

ѵог§е1е^еп, сіосЬ ізі сіег Баи пісЪЬ дапг беиШсЪ егкеппЪаг. Віе 2е11еизсЬіо1п гиЫ 

аиі еіпет §етеіпзаійеп Вобеп. 

Еипбоп: В. ВагЙіоІотеіеѵѵо, Ооиѵ. Тиіа. Ваз Огі^іпаі ЪеЪпбеі. зіск іт Везкге 

сіез Мизеитз (Іез Вегд-Іпзіііиіз. 

2. ВуЪшзЫеІІа гоязіса п. зр. (г. Т., 8. 13). 

Віе Роіурепзібске (Ііезег АП Ьікіеп II оі 11 с у 1і п <1ег, (Ііе зіск Ъізлѵеііеп §аЪеНбппі§ 

ѵеггѵѵещеп, зо\ѵіе тек г осіег \ѵепі§ег §;екгйшпііе 8сЪеіЪеп. ІЪге Ѳгбззе ізі гесЪі 

апзеЬпІіск. Віе суІіпйгізсЪеп Роіурагіеп, сііе тіѵ ѵог^еіе^еп ІіаЬеп, еггеіскіеп Ъеі 

еіпет Вигсіітеззег ѵоп 1 —1,5 ст еіпе Ьап§е ѵоп 3 ст. ВаЬеі ЪеІги§ (Ііе Віагке 

йег 2е1І8сЪісЬі пісЪі теЪг аіз 1,5 — 2 тт. Віе зсЪеіЪепібгті^еп Зібске Ьезаззеп еіпе 

"гбззеге Віске, 3 тт. 

Віе ОЪегйасЬе сіег Роіурагіеп (Ііезег Зрееіез геі§1 Ьеі (Іег ВеігасЪіип§ ипіег бег 

Вире 2е11тііпбип§еп ѵоп паЪеги кгеівгипбет Цтгізз, ишдеЪеп ѵоп еВѵаз Ьегѵогга^епйеп 

бііпиеп ЛѴйпбеи, \ѵкЪгепб (Не 2\ѵізсЪепгаите §1аіі егзскеіпеп. \Ѵо сііе ОЪегйасЬе г\ѵі- 

зсЪеп (Іеп 2е11еп еіѵѵаз аЪ^егІёЪеп ізі, ІгіН еіп іеіпшазсЪідез Ое\ѵеЪе Негѵог, йазз іт 

НогігопІаІзсЬпіи іеіпе СоепепсЪутгбЪгсЬеп егкеппеп Іаззі. Віе 2е11типбипреп зіеііеп 

пісЪі зеЪг сІісЫ, зо базз іЬгег аиі 10 тт еі\ѵа 16 коттеп, ѵѵобигсЪ зісЪ (Не ЪезргосНепе 

АП ІеісЪі ѵоп I). ІаЫаіа ипІегзсЪеібеп Іаззі:, Ъеі бег аиі 10 тт 20 — 22 Мйпбип§еп 

епііаііеп. Вег ВигсЪтеззег бег 2е11еп таеЬі Ъеі бег Мііпбип§ еІ\ѵаз \ѵепі§ег аіз 0,5 тт 

аиз. Ез ізі шіг пісМ §е1ип§'еп, еіпеп §иІеп ѴеггісаІзсЪпіи ги егііаііеп, ап бет зісЪ бег 

АпогбіШпё'зеЪагакіег бег Вббеп Ъііііе зіибігеп Іаззеп. Віе \ѵіи/і§еп СоепепсЪутгбЪгсЪеп 

зсЪеіпеи ігеіІісЪ бигсЪ зеііг бісЪі Не§епбе Вббеп §е§1іебегІ ги зеіп. 2\ѵізсЪеп ЪепасЪ- 

Ъагіеп 2е11еп рйецеп зісЪ г\ѵеі, зеНепег бгеі СоепепсЪутгбЪгсЪеп ѵогаійпбеп. 

ЕипбоПе: (гоиѵ. Мозкаи, Кг. ЗегрисЪотѵ, В. ІлізЪкі ап бег Ока (8. Кікіііп); 

Ооиѵ. Тиіа, аиі бег Огепяе бег Кгеізе Аіехіп шіб Тиіа, КЪ Зиіеіта, КеЪепЙ. бег 

ЛѴазсЪапа (8. Кікіііи). Віе Ехетріаге яеЪбгеп бет 6ео1о§ізсЪеп Сотке. 

ТсІгасогаІІИ Наескеі. 

1. Атріехив согтііиз п. зр. (Так IV, Рі§. 3 а,Ъ, с, г. Т., 8. 13). 

Віе 2е11еп біезег Аті ЪаЪеп (Не Еогт еіпез еПѵаз §еЪо§епеп зііипрі сопізсЪеп 

НбгпсЪепз. ІЪге Вітепзіопеп зіпб ипЪебеиІепб: біе НбЪе Ъеігаці пісЪі шеЪг аіз 5 ст 
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Ьеі егает КекМигсЬтеззег ѵоп 2,5 сш. І)іе 2е1Ьѵагк1 ізі /летіісіі сіі'тп иші геі§і еіпе 

§с1і\ѵаск аизуерга^іе Аппиіаііоп, зо\ѵіе зекг шкіеийісіе Вап"з1игскии§. Вег Кеісіі ізі 

ііеі ипсі каі еіпеп ііаскеп Ьосіеп. Ег ізі ѵоп еіпе г Ѵѵяпсі ишзскіоззеп, сііе ап (Іег 

Кііскзеііе ЬоЬег ипсі зедкгескі, ап (Іег ѴоГсІегзеіІе гііе<1гі§ег ізі. Віе М’ахітаЩоке 

(Іег зеикгескіеп ^ашірагііе еггеісЬі 1 ст. Віе Ѵегіісаізеріа зіпсі іт Вапхеп \ѵепш 

епісѵіекеіі. Віе кгайі&егеп Зскеісіеіѵатіе егзіег Огсіиип^ йгіп§еп 5 шт \ѵеіі іп (Ііе 

2е11е ѵог. Ваз Наирізеріит геісІтеЬ зіск ѵог <1еп йЬгідеп Зеріеп егзіег Огсіпип;» зо 

\ѵепі§ аиз, йазз ісЬ ез піскі тіі Зіскегкеіі ІіаЬе егкеппеп коипеп, ит зо теепідег, 

аіз (Не Ригске, аѵогііі ез 1іе§1, каит агі^щіеиіеі ізі. Віе тіі сііезеп акіѵеекзеішіеп 

Зеріа гѵѵеііег Огс1тт§ зіпсі ап сіег ІішеЦЙаске сіез Кеіскез кашп ЬетегкЬаг. Віе 

Сіезатігакі сіег 8сЬеіс1е\ѵіІпсіе кеіаий зісіі ап? са. 80, ѵоп сіепеп еісѵа 40 сіег егзіеп 

ипсі еЬеп зо ѵіеі (іег г\ѵеііеп апдекбгеп. Міі Сгепаиі§кеіі каке іск ікге Апгакі піскі 

егиігеп кбппеп, (Іа сіег Кеіск еісѵаз сіеіесі \ѵаг. Віе Восіеп зіпсі ѵбШ§ аиз§екі1сіеі ипсі 

ѵегзсктеігеп иптііІеІЪаг тіі (іег \Ѵаш1 сіег 2е11е. Зіе зіпсі еілѵаз е;еЪо"еп иші піскі 

зеііеп іп гѵѵеі, гиѵѵеііеп аиск іп теки ВкіИскеп гегзраііеп. Вег Акзіаисі гѵѵізскеп 

іітеп ѵагіігі гсѵізскеп 0,5 ипсі 2 тт. Віезе Рост зіекі сіет Атріегив Непзіогѵі Есісѵ. 

еі Наігпе ѵескі паке, ипіегзскеісіеі зіск акег ѵоп ікт іп (Іег безіаіі иші Йеп Віпіеп- 

зіопеп сіег 2е11еп. Веісіе Роппеп /и ѵегеіпі^еп акег каііе іск зскоп аиз сіет Вгипсіе 

ікг ипто§1іск, \ѵеі1 лѵіг кеі М. Е (1 сѵ а г сі з иші Наіте еіпе Везскгеікипе; сіег Зігисіиг- 

сіеіаііз (*апг1іск ѵегтіззеп 

Рипсіогі: Сгоиѵ. Тиіа, Зіасіі Аіехіп. Соііесііоп сіез Вег§-ІпзІіІиіз. 

2. 2аркгепіІ8 сі'. ѵегтіеиіагіз сіе Копіпск (г. Т., 8. 14). 

3. Яаріігепііз зр. (Так I, Рш. 13, г. Т.. 8. 14). 

4. 2мрЬгепЫ(Ы іиітт іі. зр. (Так VIГ, Рі§. 5 и, Ь, с, <1, г. Т., 8 15). 

Віе кіеіпеп Еіпгеігеііеп сіізег Зресіез какеп сііе (іезіаіі Іеіскі §екпіштіег НогисЬеп, 

сіегеп Еап§е кеі 2 ст тахітаіет иші 1,75 ст шіпітаіет Вигсктеззег сіез еіііріізскеп 

Кеіскез 3 ст піскі йкегзскгеііеі. Віе 2е1Ьѵапс1 ізі гіешііск сііск ипсі ап ікгег ОЬеі- 

Йаске Ігііі еіпе Ьап§зі‘игскип§ зскагі кегѵог. Кіп§і5гті§е \ еѵсііскипё’еп, еіпе Аштіа- 

ііоп ізі сіагап каит Ьетегккаг. Вег Кеісіі ізі Наск ипсі сіагіп егкііскі тап сііе Зеріа 

егзіег Огс1пип§ ипсі пиг зсксѵаск ап^есіеиіеі ипсі тіі )епеп аіжескзеіті, Зіе сіеі гсуекеп. 

Віе Зскеійеіѵашіе егзіег Оі'сіпип» зіпсі, сѵіе аиск кеі (Іеп апсіегеп Ап^екбіі§еп (Ііезеі 

СгаІІир§, піскі ^1еісктаззі§ епісѵіскеіі. Аиззег сіет Наирізеріиш, сіет (гедепзеріиш иші 

Йен кеіск-п Зеііепзеріеп, сііе сіет егзіеп СукТиз апдекбгеп, геіскеп аііе кіз гит Септип, 

сѵо зіе зіск іеіскі аиігоііеп. Ваз іп сіег Зуттеігісекепе іп еіпег зсіпѵаскеп Ригске Ье- 

іе^епе Наирізеріиш кіеікі іп зеіпег ЕпІшскекіп§'уѵепі§ Ьііііег (іеп йкі і^еп Зіепііеізк и 

егзіег Огйпшід гигйск, ѵчікгепсі сіаз Ѳе§,епзерІиш каит аиз§екіЫеІ і>і иші іи еіті 
Ю* 
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8с1іг зеЬагі аив^ерга^іеи иші Ііеіеп бгиЪе 1іе§1. Віе Ьеісіеп Веііеизсріеп, йаз гесіііе 

ип(1 баз Ііпке, віпй еісѵаз зсІпѵасЬег епіхѵіскеіі, аЬ; сіаз Наирізеріиш ипй ипй ЪеЯпйеп 

йісіі іп пісЬГ. Ъевопйегз ргоиопсігіеп ГигсЬен. І)іе ОезатІгаЫ йег 8іегп1еізІеп Ьеіаціі 

8Іск аиі 48, ѵои йепеп 24 сіег егзіеп, сііе цЪгідеіі тіі Йіезеп аЬѵѵесЬзеІшІ §езІеШеп 

сіег гѵѵеііеп Огйшш§ ап^еіібгеп. Ап сіеп НопгоіііаІзсЬпіііеи капп іпап сіаз ЕеЫеп 

еіиез Ецйо11іека1§е\ѵеЬез иші сііе зоеЬеп еілѵаішіе ВезсІіаЯепЬеіІ сіег 8с1іеі<1е\ѵапс1е 

сопзіаіігеп, ап ѴеПіеаІасЬпііІеп Іаззеп зісЬ зіагк °еЪо§епе \ѵоЫ епЬтскеІЙе Вйсіеп 

ЬеоЬасЬіеп, сііе оіі гегзраііеп зіпсі. 

Еипсіогі: Тиіа. 

І)аз еіпгі^е Ехетріаг ізі ѵоп 8. Шкіііп §е1іеіегІ сѵогйеп иисі #еЬогІ сіет (деоіо- 

§І8сЬеп Сошііё.- 

5. 2а})кгепіоісІез тзіепзіз п. зр (Так VII, Рі§. 7 а,Ъ,с,сІ, г. Т., 8. 16) 

І)іе Еііігеігеііеп (Ііезег Вресіез ЪаЪеп еіпе иигедеітаззі" сопізсііе (іезіаіь, зіпсі 

гіетІісЬ зіагк §екгиттІ иисі ІіаЪеп еіпеп Кеісіі ѵоп іггеуиіаг сігеіескізет ІІтгізз. Віезеп 

геіееп аисЬ сііе (уиегзеЬпііІе. Г)іе Вішепзіопеп сіег Ееііеп зіпсі Тоі^епсіе: Ьап§'е 6,5 ст, 

МахішаІйигсЬтеззег сіез Кеісііез 3,5 ет Ъеі еіпет Міпітаіёіашеіег ѵоп 2,5 ст. 

Віе Аиззетѵапсі ізі гесііі Йііпп шкі іазі §апг діаіі, шіі зеііг зсіпѵасіі аиз^ерга^іег 

Еап^зіигсіішій' иисі еЪеп зо зсіпѵасііег Аппиіаііоп. Бег КеІсЬ ізі гіетіісіі ЯасЬ, еілѵа 

7 тт ііеі. Ап зеіпеп Шішіегп иші ап зеіпет Войеп Іаззеп зісЬ сііе 8іегп1еізіеп тіі 

аііеп Еідепііштіісіікеііеп ііігег Епілѵіскеіипд иші іЬгег Аиогйпип§ ЪеоЪасЫеп. 

Віе ОезашІгаЫ сіег 8еріа Ъеіііиіі зісЬ аиі 100, ѵоп сіепеп сііе 50 йет егЫеп 

Сукіиз ап^еѣогепсіеп ѵоіікотшеп, лѵеші аисЬ пісЬі §1еісЬшаззі§ аив§еЪі1ёеі зіпсі, 

сѵйіігепй сііе иЬгі^еп 50 сііе хлѵеііе Огс1пип§ Ьікіеи иші тіі ,)епеп аЪсѵесЬзеІшІ кашп 

ЪетегкЬаг аіз кіеіпе §екегЫе Негѵогга&иир;еп ап сіег. 2е11\ѵапс1 зіігеп. І)іе Віегпіеізіеп 

бег егзіеп Огйпип§ еітеіскеп, аЬ§езе1іеп ѵоп сіеп 4 8ер1еп сіез егзіеп Сукіиз, сіаз 

Сепігшп сіег 2е11е, \ѵо зіе зісЬ аиігоііеп ипй еіп іаізсііез 8Ьп1сЬеп Ьіісіеп. Віе 8ер1а 

сіез егзіеп Сукіиз зіпсі ип^ІеісЬппіззіе епілѵіскеіі. Ваз Наирізеріиш ізі еісѵаз зсіпѵасііег 

аиздеЪіЫеІ, аіз сііе 8і(тп1еізіеп Йег егзіеп Огйтш§' ипй Нс§1 іп еіпег еп§еи Е игсЬе, 

Йіе Ьіз гиг Аііііе геісЫ ипй іт КеІсЬе тіі ЬетегкЬаг ізі. Ваз Седеизеріит ізі ьеііг 

кигг, іт Кеіеііе кати ап^есіеиіеі иисі зіігі іп еіпег Ьгеііеп, Ііеіеп ЕигсЬе. Ваз гесіііе 

иші сіаз Инке беііепзерітп сіез егзіеп Сукіиз зіпсі іп зсЬтаІеп РигсЬеп ипіег^еЬгасЬі 

иші аисіі ѵои еіѵсаз §егіи§-егеп Вітепзіопеп. Ап (^иегзсЬпіііеп Ігііі ат йеиіПсЬзіеп 

сіаз іп еіпег Ьгеііеп, ііеіеп ЕигсЬе ріасігіе 6е§епзеріит Ьегѵог. ЕпйоіЬека1§е\ѵеЬе ізі 

піеііі ѵогЬапйеп Віе Войеп зіпсі §иІ апз§еЬіЫеІ, зіагк §еЬо§еп ипй гегзраііеп. Вег 

АЬзіапй гсѵізсЬеп іЬпеп зсіпѵапкі ап сіеп Аиззепѵѵапйеп гсѵізсЬеп 1 ипй 2 тт. Віезе 

8ресіез ізі іт сшіегеп КоЫепкнІк Сешгаі-Виззіапйз апгиігеііеп. 

Еипсіогіе: Ооиѵ. Коѵѵ^огой, ВогоѵѵіІзсЬі ап йег Мзіа. Ваз еіпгі§е Ехетріаг ізі 
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ѵоп Нѳпп ЗіѵеізсЬіп §е1іеіеіі ѵѵогйеп ипй ^еЬбгі йет ОеоІо^ізсЬеп СаЬіпеі йег 
Шіѵегзіі&і Казан. 

6. Мепорііуііыт зр. (Так У, Рі§. 1 «, Ь, г. Т., 8. 16). 

Міг Ьаі и иг еіпе іпсошріеіе 2е11е (Ііезег Ап ѵог^еіедеп, сііе ойепЬаг (Іет §е- 

паппіеп Ѳепиз ап§еЬбгі. Ез ІеЫі (Іа г ап пісЫ пиг (Іег Кеісіі, зопйегп аисіі еіп ѵоііег 

(^иегзсЬпііі (Іег 2е11е. ІттегЫп §е\ѵаЬгі <1 іе АЬЬіЫипд еіпе Ѵогзіе11ип§ ѵоп йіезег 

Когаііе, (Не аизгеісМ, ит зіе (Іег Оатиір' МепорЬуИгт гигиіѵеізеп. 

Рипйогіе: Боиѵ. Р[о\ѵ§огой, Резігегу аи (Іег Мзіа (8атт1ип§ йез 6ео1о§ізс1іеп 

СаЬіпеіз йег БпіѵегзіШ Іѵазап, ^еІіеЕегЬ ѵоп Неггп ЗѵѵеізсЬіп); Ооиѵ. Тиіа, Іѵгеіз 

Водогойігк, Бог! Йаззеикі (Соііесііоп йез Вег§-Іпзіііиіз). 

7. Ьорііоркуііит тіпіпшт п. зр (Тар. I, Рі§. 11 а, Ь, с, й, г. Т., 8. 17). 

Віе кіеіпеп Еіпгеігеііеп (Ііезег 8ресіез ЬаЬеп (Не Гогт еВѵаз ^екгі'іттіег НбгпсЬеп. 

Веі еіпет Вигсіітеззег йез гиийІісЬеп Кеісііез ѵоп 1 сш еггеісііеп зіе еіпе Вап§е ѵоп 

2 ст. Біе Аиззегпѵапй ізі гіетІісЬ Йііпи ипй Іавзі еіпе зсЬлѵасЬ аиз§ерга§іе Аппиіа- 

Поп, зо\ѵіе еіпе еЪепзо зеЬіѵасЬ ЬетегкЬаГе Вапдзі'игсЬип^ Ьетеікеп. Бег Кеісіі ізі 

веЬг зеісЬі ипй ѵоп еіпет гіетІісЬ аЬдезіитрНеп Вапсіе итзсЫоззеп, \ѵаЬгепй зіеіі 

іп йег Міііе еіп Ыйііегі^ез ЗаиЫіеп егЬеЫ, сіаз тіі йеш зсіпѵасіі епіѵѵіскеііеп іп 

еіпег киггеп Еигсііе рІасіБеп Наирізеріит ѵегзсіітіігі. Бег Войеи йез Кеісііез ізі іп 

йег сепігаіеп 2опе нт йіе Соіитеііа Ьегиш гесііі зіагк деіѵбІМ ипй йаз Ьап§і тіі 

йет СЬагакіег йег Вбйеп гизаттеп, йіе аисіі іп ііігег сепігаіеп Рагііе зіагк §е\ѵо1Ьі 

зіпй. Біе Віегпіеізіеп зргіп^еп ап йен 2еі1\ѵаш1еи зеЬг кга(іі§ Ііегѵог. Бпіег іітеп 

капп тап ЗсЬеійеѵѵапйе егзіег Огйпипд ипіегзсііеійеіі, йіе тіі АизпаЬте йез іттегЬіп 

йаз ЗалйсЬеп еггеіскепйеп Наирізеріитз §иі аиз§еЬі1йеі зіпй, $о\ѵіе зоІсЬе хѵѵеііег 

Огйпип^, (Не каши аи^ейеиіеі зіпй ипй тіі іепеіі аЪнесЬзеІи. 

Біе БезатігаЫ йег Зіегпіеізіеп Ьеіга^і 40, ѵоп йепеп 20 йег егзіеп ипй екепзо 

ѵіеі йег 2\ѵеііеп Огйпипд ап§еЬбгеп. 
Біе Вбйеп зіпй, ѵѵіе §’еза§1, іп йег Сепігаірагііе зіагк §е\ѵОІМ ипй 1іе§еп іп 

АЬзіапйеп ѵоп еі\ѵа 1 шт ѵоп еіпапйег. ЕпйоіЬекаІ^еіѵеЪе іеійг. 

Біезе Агі котті іт ппіегеп КоЫепкаІке Сепігаі-Ииззіапйз ѵог. 

Рипйогі: Тиіа (Соііес ііоп йез Стео1о§ізс1іеп Сошііез). 

8. Ьоріюрііуііит ТгаиЫІюШі и. зр. (Так VI, Гі§- Ю а,Ь.с,сІ, г. 1., 8. і / )• 

Біе кіеіпеп Еіпгекеііеп йіезег Агі ЬаЬеп йіе Гогт ипге§е1таззі§ег еіѵѵаз §еЬо§епег 

ипй §е\ѵипйепег НбгпсЬеп. ІЬге ІѵеІсЬе зіпй іт ЛегЬаІіпіз гш (гібззе *е1п 0(1. Вт 
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Ааззепіѵапй ізі сІГіші шкі геі§1 шіге§е1іііаззі#е АиіігеіЫіп§еп шкі Еіпзс1іпигип§еіі, 

гтѵеііеп аисіі еіпе кпіе1огті§е 6г1і§0егип§. АЬ^евеІіеп йаѵоп тасііі зісіі аисіі посіі 

еіпе Еаидвіигсішпр; ЪетегкЪаг. Ап сіеп іп теіпеп Напсіеп Ъеііпйіісііеп Ехетріагеп 

Ьеіги^ сііе Ъап*е ап сіег §еѵѵб1Ы:еп Зеііе ^етезвеп пісііі йЪег 2 сш, \ѵоЪеі 4ег Ма- 

хітаійигсітіеззег сіѳз іпсііг осівг \ѵвпі^ѳг еііірвоійаіеи Кеісііез 1,о сш тавв. Лп йсі 

іппегеп ОкогЙасЬе йев Кекііев Ъетегкі тап ЗсЬеісІехѵапйе егвіег ипсі глѵеііег Огйтт§. 

Бав Наирізерілті 1іе§і іи еіпег век г всіітаіеп Еигсііе ипсі §еЪі іп еіпе сіііппе ЬНШегі§е 

Соіитеііа «Ѵіег. Віе ОевашігаЫ сіег Зеріа Ъеіаий вісіі іп 2е11еп ѵоп Йеп оЬеп ап§е- 

деЬепеп Вішепзіопеп аиі 68, ѵоп сіепеп сііе 34 сіег егвіеп Огс1пип§ апреіюгешіеп Ьів 

гит ЗйиІсЬеп геісііеп, іѵйіігепсі сііе ііЪгідеп пи г зсіпѵасіі епілѵіскеіі зіпсі. Вег Восіеп 

Йев Кеіеііев ізі §е\ѵб1Ы ипсі 1іе&1 5 шш ііеі. Віе Вбйеп іт Іппегеп зіпсі §елѵ&1Ы ипсі 

Ьізѵгеііеи гегвраііеп. 
Еипйогі: Стоиѵ. ипсі Кг. Каіи^а Г1. 8е1па, гесЫег 2и6изз сіег Ічаіивііка (Мивеиіп 

йев Вегё-ІпзШиІз). 

9. ІюрНорІіуІІит оке пне п. вр. (Так \Ш, Еі§. 6 а, Ь, с, г. I., У. 1^)- 

Віе Еіпгеігеііеп сііезег Зресіез ІіаЪеп сііе Еогш еіпег еілѵав §екгйттіеп 2ірІе1- 

пійіге, еіпеп гіетіісіі зеісіііеп Кеісіі ипсі еггеісЬеп гесЬі апзеІіпІісЬе Вішепвіопеп. 

Ап сіеп гоіг ѵог1іе§епйеп 5,5 сш Іап.^еп Ехетріагеп Ііаііеп сііе шие^еітаззір "опт 

йеіеп Кеісііе еіпеп Вигсіітеввег ѵоп 4—4,5 сга. 
Віе 2е11\ѵапс1 іві сійпп ипсі овепііагі ипгедеітаввір'е Еіпзс1іпіігип§еіі ипсі гіп§- 

іогті^е Аиіігеіішпдеп, зо’сѵіе еіпе каит ЬетегкЪаге Еап§в1игсЬип§. Вег іт Ѵегііаііпів 

2иг 2е11е §тозве Кеісіі ізЬ /іетіісіі зеісііі ипсі зеіпе Капсіег зіші ѵоп ип§1еісМг Нсіііе 

ѴѴаІігепй віе ап сіег §е\ѵо1Ыеп 8еі1е сіег 2е11е 2 сш ШЬе ІіаЪеп, зіпсі зІе ап сіег 

епі§е§еп"езеІ2Іеп Зеке пиг 8 тот Іюсіі Ап сіег Іппепзеііе ігеіеп сііе Зіегпіеівіеп 

егзіег Огс1тт§ еіп \гаіі§ Ііегѵог, ѵоп сіепеп сіав лѵепі§ег аив§еЪі1йеіе Наиріверіит 

іп еіпег гесііі зсіігааіеп Еигсііе ипіег^еЪгасМ іві. Віе шіі сііезеп аЪѵѵесЪзеІпйеп 8сЪеі- 

сіелѵйпйе гсѵеііег Огсіпипа; зіпсі ѵіеі зсіісѵасііег епілѵіскеіі иші ап сіеп Кеісіп ашіеі п 

кати аіжейеиіеі. Іт Сепігит сіев Кеіеііев егЪеЪі зіеіі 8'апг хѵеиіё ет Іаіегаі гизат- 

теп^есігііскіев Запісііеп. Віе ОезапкгаЫ сіег Зеріа Ъеіаиі'і вісіі аиі 92, ѵоп сіепеп 46 

, I о г егзіеп ипсі еЪеп зо ѵіеі Йег гсѵеііеп Огйпші§ ап§е1іогеп. Ап сіеп Зеріеп Іішіеі вісіі іп 

сіег оЬегсп Рагііе сіег 2е11е ги сіеп Зеііеп сіез Наиріверіитв гесііі геісЫпѢ Зіегеоріавта 

аЪ^еІа^егі. Віе Всхіеп 1іе§еи сіісііі. ЕпйоіІіекаІдеіѵеЪе ізі іт ОЪегіІіеіІе сіег 2е11е Ьеіт 

Наирізеріипі 8аг піеііі ѵогііапсіеп, ап сіег §е§епйЪег 1іе§епйеп Зеііе Ъіісіеі ев 1-2 

Мавсііепгеіііеи. Еіпе аііпіісііе тіпітаіе Епітске1ип§ ѵоп Епс1оі1іека1§е\ѵеЪе Ійвзі 

вісіі сіапп ипсі лѵапп аисіі Ьеі ашіегеп, сіег Огирре йег ВщЛігаутаіоркот ап§еЬбгі§еп 

Когаііеи Ьетегкеп. 
Еипйогіе: Ооаѵ. Мозкаи, Кгеіз Зегрисіюсѵ, В. Еивіікі ап сіег Ока (8. Кікпт). 

Ваз Огі§іиа1 іві іт Везііге йев Оео1'о§івсЬеп Соіпііёв. 
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10. ЮррЬ&ркуИит зр. (ТаГ.- VI, Рі§. 7 а, Ьу г. Т., 8. 19). 

Віе Еіпгеігеііеп біезег Зресіез ІгаЪеи (Ііе Сезіаіі еіпез гесЫ зіагк ^екгиттіеп 
НбгпсЬепв тіі §гоззет, ііеі'ет Кеісіі. Віе Вітепзіопеи без іп теіпеп Напбеп Ье- 

ИшШсЬеп Ехетріагез лѵагеп гесііі апзеЬпІісІі: ез Ьаііе ап сіег @е\ѵб1Ыеп 8еі1е 7 от 
ЬіІп§е Ъеі еіпет КеІсМигсІітеззег ѵоп еісѵа 5 ст. Віе 2е1І\ѵапб ізі гіетіісіі бПпп 
иті гещі Ьап^зІигсЬипё ипсі гіетіісіі зсішасіі аиз^ергіціе <^иегзІгіс1іе1ии§, зосѵіе шіге- 

§е1таззі§е гіп§іогті§е Еіпзс1іпигип§еи иші АиіЫа1іип§еп. Вег Кеісіі, сіег \ѵіе зсііоп 
епѵаіті, Ьеігасііііісііе Вішепзіопеп Ііаі, ізі 1,25 ст ІіеТ. Ап зеіпет еі\ѵаз "елѵбІМеп 
Во(1еп егЫіскІ таи еіп каттібгтір: зсііагі 1іегѵогга§епбез Ыаіігі^ез Заиісііеп, Ваз 
Наирізеріит ізі іп сіег ЗуттеІгіееЬепе іп еіпег зсітаісп Гигсііе ииІег§еЬгас1и. Віе 
Зіегпіеізіеп егзіег Огбпип§ зіпсі ап сіег ЛѴапб сіез Кеісііез ^иі га зеііеп шні /лѵСсЬеп 
іішеп капп тап тіі іітеп аЪтеесЬзеІпб аисіі сііе глѵеііег Огбпип§ йеиііісіі егкеппеп. 

Віе ОгезатІгаЫ сіег Веріа Ьеіга^І 110, ѵоп бепеп сііе сіег егзіеп Огбпип§, 55 ап 
сіег 2аЫ, кгаііідег аиз§еЬік1еІ зіпсі ипсі сіаз Сепігит еггеісЬеп, \ѵа1ігепб сііе ^Іеісііе 
АпгаЫ сіег гхѵеііеп Огбпип°- ап^еІшТ ипсі зсіілѵасііег епісѵіскеіі ізі. Еш1о11іека1§е\ѵеЬе 
ІеЫі Іазі §апг1іс1і. Віе Вбсіеп ІіаЬеп пісЬі ипіегзисЫ сѵегбеп кбппеп. ТІш сііе Зеріа 
егзіег Огбпип§ Ііегит егЫіскІ тап геісіііісііе ЗіегеорІазтааЪзопсІегипуеп. 

Еипсіогі: Ооиѵ. Тиіа, Зсііасііі Ъеіт В. Вагііюіотеіесѵа (Соііесііоп сіез Вегд- 

Іпзіііиіз). 

11. Апізорііуііит сагЪопісит и. зр. (Так VI, Гі§, 4 а,Ъ,с, г. Т., 8. 19). 

Ѵегігеіег сііезез Оепиз зіпсі Ъізііег пиг іп зііигізсііеп ипсі беѵопізсііеп 8с1йс1ііеи 
Ъекаипі §е\ѵезеп. N1111 аЬег Ьіп ісіі іп сіег Ва§е, зоісііе аисіі Ійг СагЬоп-АЫарегип^еп 

пасіісѵеізеп /и кбппеп. 
Віе кіеіпеп Еіпгеігеііеп ипзегег Агі зіпсі 1югп1бгші§. Ісіі ІіаЬе еіп Ехетріаг 

шіі ипѵо11зШпс1і§ет Кеісіі іп Напбеп §е1іаЪі, сіаз 3,5 ст 1ап§ лѵаг. хѵаіігепсі бег 
Вигсіішеззег сіез гпшШсЬеп оЬегеп Вгисііез 2,25 ст Ъе1ги§'. Віе 2е11\ѵапб ізі біск 
ипсі Іііззі еіпе Ьап^зіигсііітд ипсі 8СІі\ѵас1іе Аппиіаііоп егкеппеп. Віе Регірііегіе сіег 
2е11е ізі ѵоп еіпет зсіітаіеп Шп§ тазс1іі§еп ЕпбоІІіекаІ^есѵеЪез еіп§епоттеп, сііе 
тііііеге Рагііе ѵоп Вбсіеп. Віе Зіегпіеізіеп гегіаііеп іп г\ѵеі Огйпип^еп, ѵоп сіепеп (Ііе 
сіег егзіеп ап§'е1ібгепбец, оЬ§'1еіс1і зіе Ьеззег епілѵіскеіі зіпсі, баз Сепігит сіос 11 пісЫ 
еггеіскёп ипсі тіі сіепеп гсѵеііег Ог(1пип§ аЪсѵесЬзеІп. Віе ѵіег Ргітагзеріа зіпсі іп 
іазі ге§е1таззі§ег Кгеигіогт ^езіеііі ипсі гез§еп зресіеііе Епііѵіскеіип^: сігеі соп іітеп, 
сііе кгаііі^ег аиз§еЪік1еІ зіпсі, геісііеп Ьіз гит Сепігит ипсі егІіеЬеп зісіі ііЬеі сіеп 
Вобеп без Кеісііез, лѵаЪгепс! баз ѵіегіе зсішасііег епісѵіскеіі ипсі іп еіпег Ііеіёп РигсЬе 
ипІег^еЪгасІИ ізі. Віезе Гигсііе тіі бет Наирізеріит Ііеді іп бег ЗуттеІгіееЬепе 
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аиГ йег &е\ѵб1Ъіеп Ѵогйегзеііе йег 2е11е. Біе ОезатІгаЫ йег Зіегпіеізіеп Ъе1га§1 80, 

«о йазз 40 аиі йіе егзіе иий еЪеп зо ѵіеі аиі Йіе 2\ѵеі1е Огйпіш§ епііаііеп. 

Риийогі: Ооиѵ. Каіи^а, Р1. Ока, гіѵізскеи йен БбіТепі №ко1а]е\ѵка іщй Мі- 

сііаііо'й-зкаіа (Соііесііов йез Вег§-ІпзііІиІз). 

12. Сі/аікоріи/ііит гедіит Ркіііірз (Таі. VI, Рі§. 8 а,Ь,с, г. Т., 8. 20). 

Рипйогі: Ооиѵ. Ко\ѵ§огой, Ъеі йег Зіайі Вогоіѵіізскі, ап йег Мзіа, Каікзіеіп 

(Мизеиш йез Вег§-ІпзІіЬпІз). 

13. СуаЩоркуШт зр. (Таі’. VII, Рі§. 9 а, Ь, с, г. Т., Ь. 21). 

Біе кіеіпеп 2е11еп йіезег Агі ІіаЬеп йіе Рост еілѵаз §ектиттіег Нттскеи. ІЬге 

Ьііи§е еггеіскі 4 ст Ъеі еіпет Бигсктеззег йез гипйіісііеп Кеісііез ѵоп 3 3,5 ст. 

Г)іе 2е11\ѵапй ізі зеііг йипп ипй Ігадіі иий яеі§1 каит ап^ейеиіеіе ІДй§зіигс1тп°і ипй 

зсЬагТег аиз§ерга§1е ішге^еішйззі^е Аппиіаііоп. Бег Кеісіі ізі зеіи Идсіі ипй Іаззі аи 

ЛѴітйеп ипй Войеп йіе Зіегпіеізіеп /лѵеіег Огйтт§еп §иі егкеипеп. Біе 8ерІа егзіег 

Огс1пип§ еггеіскеп йаз Сепігит ипй ѵетзсЫіп^еп зіск йогі хи еіпет Ызскеп ЗЫскеп, 

хѵйкгёпй йіе тіі йіезеп аіжескзеіпйеп Зеріа йег /лѵеіісп Огйпип§ каит ЪешегкЪаг 

зіий. Біе ОезатігаЫ йег Зіегпіеізіеп Ъеіаиіі зіск аиі 80. ѵоп Йепеп 40 йег егвіеп 

иий еЬеп зо ѵіеі йег гіѵеііеп Огйпип§ ап^еіібпт. Баз еп§тазскі$е Епйо11дека1§е\ѵе1іе 

ЪПйеі еіпеи Кіп§, йеззеп Вгеііе ап йег "еѵгоІМеп Зеііе йег 2е11е 1 ст, ап йеі 

епІ§е§еп§езеІ2Іеп піскі Пкег 5 шт ЪеІпі§1. Біе Сёиігаіраѵііе ізі тіі еііѵаз §ехѵб1Ьіеп, 

хат ТЬеіІ аЬег аисіі §екгі1тт1еп ипй /егзраііепеп Вбйеп аиз§е1й111, йегеп Акзіапй 

ѵоп еіпаийег хіѵізскеіі 0,5 ипй 1 тт лѵесквеіі. Бег зсЫескІе ЕіТіа1иш§82ивіапй Ьаі 

тіск Ье\ѵой'еп, ѵоп йег Егікеііии? еіпег 8ресіезЬепеішип§ аЬгизекеп. 

Рипйогі: Ооиѵ. Тиіа, БОіТ Ройшок1о]е, аи Йег Ока іп йег Каке ѵоп Зегрискоіѵ 

(8. Шкіііп). Баз Ехешріаг ізі іш Везііге йез Оео1о§ізскеп Соппіёз. 

14. Сатрорііуііит сопісит п. зр. (Таі. VII, Рі§. 0 а Ъ, с, г. Т., 8. 21). 

Біе кіеіпеп 2е11еп ѵоп паііеги ге§е1тазаі§ег зіитрі ке§е11бгті"еі' Оевіаіі §екеп 

іп іііѵег Нбііе пісііі йЬег 1,5 ст Ыпаиз, іѵакгепй йег Бигсктеззег Йез Іпеііеп, аЬег 

зеіскіеп Кеісііез 1,25 ст ЬеІга§1. Біе 2е1Ьѵапй ізі йппи, Іазі §апг ёТаІі ипй геі§і 

ішг еіпе каит ЪетегкЪаге Ьапззіигскипё. Бег Кеісіі ізі, \ѵіе епѵаіті, Ъгеіі, зеіп 

Войеп екеп ипй йіе Капйег зеііг Паек. Ап йіезеп егЫіскі тап йіе Зеріа йег егзіеп 

Огйпіт§, йіе йег гіѵеііеп йа§е§еп ьіпй каит зіскіЪаг. Біе Оевашігакі ЬеІг.І§1 84. 

Веігасіііеі таи йіе Зіегпіеізіеп іт Кеісііе апітегкзат, зо егкеппі тап, йазз 

зіск іп йег Зуттеігіеекепе ги Ьеійеп Зеііеп йез Ъеіпаке погшаі авдвеЪіІйеІеп Наирі- 
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зеріишб посіі ]е еіп йсЬѵѵасЬег епВѵіскекез Зеріиіп іи еіпег зеііг епдеп Ригсііе ЪейшЗеЬ. 

АигЬ каз Ѳевепверішп оЙепЬагІ еіие еі^епііійтіісііе безІаНипу, кепп ез ізі еі\ѵая 

кіеіпег, аіз сііе Хогт, иик іп еіпег еп§еп Б'игсЬе ріасігк Біезе Мегкпийе хѵегкеп 

ѵіеііеісік тк кег 2ек гиг АиззсІіеЫипо’ кіезег Ь огш аіз зеІЬзІашіі^ез Оепиз Лпіазз 

веЪеп. Ісіі ЬаЪе тісіі ,]екосіі іиг сіеп Ац^еиЫІск пісік Іііегги еікзсіііісззеп кйппеп, 

(іа тіг Ыозз еіп еіпгі&ез Ехешріаг (Ііезег Когаііе ѵогіа§. 

Баз ЕпкоіЬека%е\ѵеЪе ізі зеііг зсЬѵасіі аиз§еЬікіеГ, сііе Вокеп ка§е§еп §иІ иші 

зіе 1іе§еп кісік Ъеі еіпащіег, 

Еипкогі: Ѳоиѵ. Тиіа, Зіакі Тиіа. Баз Ехешріаг ізЬ ѵоп 3. Мікиіп "еііеіегі 
ѵѵопіеп иші §еііогі кет Оеоіодізсііеп Сотке ап. 

15. ѴатрорЪуІІит Зіпгот п. зр. (Так IV, Рі§. 4 а, Ь иші Так VII, Рщ. 10 а, Ъ. 
г. Т., 8. 22). 

Біе 2еііеп (Ііезег Зресіез ІіаЬеп сііе Рогш декгйпшкег, зеІЪзІ §екпіекіег Ногпсііеп 

Іііге Еап§е Ьеіга^І пісік ііЬег 6—7 сш Ьеі еіпет Бигсііпіеззег (Іез гшмШсЬеп Кеісііез 

ѵоп 3— 5 сга. Веіш ЛѴасіізіІиип піпіпк іііг Бигсіітеззег гипасЬзі гіетіісіі газсЬ ги. 

аІІтаЫісІі аЬег іапцзатег. Біе 2е11\ѵап<1 ізі сііск ипсі оЙепЬаік еіпе гесік зсііаіТ 

аиз§ергіІ§І;е Ьап§зіигс1іип$, зо\ѵіе еіпе еЬеп зоісііе Аппиіаііоп. Бег Кеісіі ізі гіетіісіі 

НасЬ. ѵоп еіпет Йасііеп Вапсіе итзсіііоззеп ипсі іп сіег Міке еіп \ѵепі§ ѵегЬіеЙ, 

Біе Ѵегтеітиі§ еіТоі^І сіапп ипсі \ѵапп сіигсіі Саіусіпаікпозреп ипсі капп ѵегсѵашіек 

5ІСІ1 сііе 2е11е іп еіпеп гизаттепцезеккеп РоіуреизЬоск. Аи сіег Йасііеп Ке1сЬ\ѵапс1 

Іаззеп зісіі сііе Зіегпіеізіеп §иі ЬеоЪасіНеп ипсі іііге Сезатігаііі Ьеігарк 100. Біе 

50 сіег егзіеп Опіиипц: ап.цеііогешіеп зіисі кгаШ^ег аиз&еЪМеЬ ипсі га^еп ап сіеі 

§;е\ѵо1Ьіеп Зеке сіег 2е11е 3 тт, ап сіег епЦе^еп^езеІгіеп 5 тт \ѵек іпз Іппеге ѵог. 

Мк іітеп ѵѵесіізеіп <1іе 50 Зеріа гхѵеіЬег Огктиі§ аЬ, сііе ап сіег ^есѵОІЬіеп Зеке 

6 тт, аи кег епі^е^еп^езеігіеп 3 тт лѵеік Ьіпеіп геісЬеп. Еіп Кіп°- ѵоп зеііг Геііі- 

тазсЫ^ет Еп ко Ііі екаі§екѵеЬе еггеісік а и сіег ^есѵоіЫеп 8еке еіпе Вгеке ѵоп 6 тт. 

ап сіег анкет еіпе зоісііе ѵоп 3 тт. Біе Вокеп зіпк кісік аіі§еогкпеі, зеііг §е1тіпшк 

пик зіеііешѵеізе гегзракеп. 

РипкргЬ: Стоиѵ. Каіи&а, Зіакі Тагизза (8. Хікіііп). Баз Ехешріаг ізі іт Везкге 

кез Стеоіо.цізсЬеп Сошкёз. 

16. Сатрпрііуіііш ѵегтісиіаге и. зр. (Так Г, Рі§. 12 «, Ь, с, (I, е, г. 1., 8. 

Біе 2е11еп кіезег АгЬ егзсііеіпеп теізі еіпгеіп, аЬег іп шапсЬеп ГіШеп Іаззеп зіе аиі 

кет \Ѵе§е ипѵоіізіапкі^ег ТЬеііип$ гіѵеі пеие епізіеііеп, сііе уа1іек0гші§ гш Микеі 

геііе зІёЬеп. Біе Еогт кіезег 2еііеи ізі §езігескі, суііпкгізсіі-сопізсіі, Ъізѵѵеііеп Газ! 

ѵОііі^ суііикгізсіі, ^елѵоІіиіісЬ теііг окег сѵепі§ег §'екгйтпк, аЬ ипсі ап докиіікі. ІЬь 

Труды Гео.т. Ком. Нов. сер, вып. 14. " 
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Еііп§е Ъеігй&і пісЬі йЬег 3,5 сш, лѵоЬеі сіег шахішаіе Вигсіппеззег сіез птсШсЬеп 
КеІсЬез иші сіег (^иегзсііпіііе еілѵа 1 сш шіззі. Бег Кеісіі ізі зеісііі, §е§еп 4 — 5 тт 
йеГ ипсі Ьаі зепкгесіііе Капсіег иисі еіпеп Насііеп пиг Іеісііі ^»-е\Уб1Ъ1.еп Восіеп. Ли 
сіеп ѵегіісаіеп Кеіеіігапсіепі егЫіскі таи сііе зеііг зіагк 1іегѵогга§еисІеп Зіегпіеізіеп 
егзіег Огс1иип§ иисі, каит ЬетегкЪаг, тіі сііезеп аЬлѵесІізеІпсі сііе ггсѵеііег ОгсІпип§'. 

Е)іе 2е1Ьѵат1 ізі сійші иисі геі§1 еіпе гесЬі зсІісѵасЬ аиз§-ерга§1е Аппиіаііоп ипсі еіпе 
еЬеп зоісііе Ьап§зГигсЬип§. Міі НШе сіег Еире капп шап аисіі посіі еіпе ^ие^8ігі- 

сііеіип^ лѵаіігцеітіеп. Аи сііе 2е11\ѵашІ сііезег Агі ап^еііекеі зіеііі таи яисѵеііеи Зсііаіеп 
еіпег ЗрігогЫв зр. Віе 6-езатІгаЫ сіег Веріа Ьеійий зісіі, ѵѵепп сіег Вигсіітеззег сіез 
Кеісііез ипсі сіег (^иегзсііпіііе 1 сга Ъеігйді, еіѵѵа аиГ 60. Ѵоп сііезеп ^еііогеп 30 сіег 
егзіеп Ог<Іпип§. ап, зіисі кгаііідег епісѵіскеіі. га§еп аЪег пиг 2 тш \ѵеіі іп сііе 2е11е 
ѵог. Віе тіі сііезеп аіжесіізеіпсіеп Віегпіеізіеп 2\ѵеіІег 0гс1пии§ іп §іеіс!іег АпгаЫ 
зіисі каит ЬетегкЬаг. Віе Сепігаірагііе сіег 2е11еп ізі ѵоп іазі Ъогігопіаіеп, пиг 
\ѵепі§ ^е'сѵоІЪіеп Восіеп аиз^еІиИі, сііе 1 тш сѵеіі ѵоп еіпапсіег Ііѳ^еп. Віезе Зресіез 
Іаззі зісіі зеііг Іеісііі ѵоп апсіегеп АпдеЬогі^еп сіег &а11ип§ ппіегзсѣеісіеп. 

Рипсіогі: Ооиѵ. Мозкаи, Кгеіз Зегрийкж, В. Ъизіікі ап сіег Ока. Еіпе гескі 
апзеііпіісііе 2аЫ ѵоп Ехешріагеп, ѵоп 8. Nікіііп егЪеиіеі. ізі іт Везііге сіез Оеоіо- 

§ізс!іеп Сошііёз. 

17. СатрорЪуІІит итріезокіев п. зр. (Так У, Рі§. 2 а. Ь, с, <:і, г. Техі, 8. 23). 

Віе суіішігізсііеп Еіпгеігеііеп сііезег Вресіез еггеісііеп 2 сгп іт ВигсЬтеззег. 11іг 
КеІсЬ ізі пісііі Ііеі’ ипсі Ьаі, зоѵгеіі сіаз іп теіиеп Напсіеп ЬебпсШсЬе Ехетріаг еіп 
Іігіііеіі ^езіаііеі, еіпеп еЬепеп Восіеп ипсі зепкгесіііе Капсіег, ап сіепеп сііе 8ер1а еіп 
ѵѵепі§ Ьегѵогігеіеп. Віе Ьйп§;е сіег 2е11еп іаззі зісіі пісЬі егтіііеіп. сіа тіг пиг 
ипѵоіізіапсіі^е Ехетріаге ѵог§е1едеп ЬаЪеп, сііе пісЬі ііЬег 3,5 ст 1ап$ ѵѵагеп. Віе 
2е1Ьѵаш1 ізі сійіт иші оЙепЪагі зсіпѵасіі аиздерга§-(е Аппиіаііоп ипсі ііѣегаиз гагіе 
Еап^зіигсііип^. 

Віе Віегпіеізіеп гегі'аііеп іп я\ѵеі Огйиип^еп, ѵоп сіепеп сііе кгаі'1і§ег аиз§еЫ1с1е1еп 
8ерІа егзіег Огйпип§' 5 шт лѵеіі іпз Іппеге сіег 2е11е геісііеп ипсі тіі сіеп зс1і\ѵа- 

сііегеи ясѵеііег Огс1пии§ аЪхѵесЬзеІп. Ікге ОезатІгаЫ Ьеігіі§і Ьеі еіпет Вигсіппеззег 
ѵоп 2 1)із 2,5 ст 68 Ьіз 72, ѵоп сіепеп 34 Ъіз 36 сіег егзіеп ипсі еЬеп зо ѵіеі сіег 
гѵѵеііеп Огйпипу ап§еЬогеп. 

Ваз ЕпсІоіЬека1§'еѵсеЪе ізі зеііг л\гепі§: епіѵѵіскеіі ипсі сііе Вгеііе сіез сіа ѵоп еіп§е- 
поштепеп Кіп§ез зсіілѵапкі 2\ѵізс1іеп 1 ипсі 2 тш. Віе зсіпѵасіі аиз§еЪі1с1еІеп Віегп- 

Іеізіеп геісііеп пісііі йагііііег Ыпаиз. Віе сііе лѵеііе Сепігаірагііе сіег 2е11е аизіиііепсіеп 
Восіеп зіисі еіп \ѵеиі§ §е\ѵб1Ы иші 1іаи% гегзраііеп. Вег АЬзіапсІ гѵѵізсііеп іЬпеп 
зсішаикі ит 1 тт Ьегит. 

Рипсіогі: Ооиѵ. иші Кг. Тиіа, В. Тогороѵѵа аш Р1. Везриі. Еіпще ипѵоіізіаййі^е 
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2е11еп йіезег Агі зіпсі йетп Мпзеит сіез Вег^-Іпзіііиіз ѵоп Неггп 8ігиѵе гидезіеііі 
сѵогсіеп. 

18. Сапіпіа 8ігиѵи п. зр. (Та*. III, Рі§. 4 а, Ь, с. г. Т.. 8. 24). 

Віе §ев*гескіеп суІіпсІго-сопізсЬеп 2е11еп <1іезег Ап зіпсі ІеісЫ §екгитт1;, Веіт 
ДѴасІізіІіит ііішті іііг ВиггЬтеззег іапдзат ипй §1еіс1іпіііззі§ ги. Віе 2е11теап(1 ізі Ципи 
пйсі окепЪап ѳіпв каиш \ѵа1ііие1ітЪаге Еап^зііігсЬип^ ицсі ііЬегаиз гаті аиз^ергіі^іе 
гіи§*5гті§е Ѵеп1іскип§еп. Вег Кеісіі сіез іи іпеіпеп Нашіеп ЬейшШсЬеп Ехетріагз \ѵаг 
пісііі ѵоіііі? егііаііеп, сіосіі Ііаі ез зісіі іттегіііп сопзіаіігеп Іаззен, Цазз зеіпе Тіеіе 15 шш 
еггеісЬіе. Вег шіШеге ѵегііеііе ТЬеіІ сіез Кеісііез, сіег Носіеи, ізі ѵоп еіпеш Насііеп 
Капсіе пшзсЫоззеп, сіеззеп Вгеііе Ьеі еіпеш КеІсЫш'сЬтеззег ѵоп 3,5 ст 10 тт Ьеіпі§і. 
Ат Кашіе ипсі ап сіеп АѴашіеи зіпсі сііе еі\ѵаз Ііегѵ гзргіп^епсіеп 8еріа зіеЫЪаг. Віе сіаз 
Наирізеріит ЪеЬеіЪещешІе Рпгсііе ЬаЬ зісіі пиг ап ВиегЬгисЬеп ЬеоЪасІійеи Іаззеп, ѵѵо 
зіе зісіі іп Сіезіаіі еіпег /іешіісіі сѵеііеп АизЬис1Пип§' сіег Восіеп ЪетегкЪаг таеЫ. Віе 
Біепііеізіеп /егіаііеп іп 2\ѵеі Огсіппп^еп, ѵоп сіепеп сііе сіег егзіеп Ог<1пии§ ініі Аиз- 

ийкте сіез іп еіпег Ригсііе еіп§езсЫ"8зепеп Наирізеріипіз 10 тт сѵеіі іпз Іппеге сіег 
2е11е 1ііиеіпга§еп. Віе сѵесіізеіп тіі сіеп 8еріеп гуѵеііег Огсіпип" аЬ, сііе зеіпѵасіі епі- 

хѵіскеіі зіпсі ипсі пісЫ ІіЪег сіеп Ьсісіізіепз 6 тт Ьгеііеп Кіи§ ѵоп ЕтІоіІіекаІуелѵеЬе 
Іііпаизгеісіісеп. Віе ап^еЬепе Вгеііе сііезез Кіпдез ЪегіеЫ зісЬ аиі' 2е11еп тіі еіпет 
Віатеіег ѵоп еі\ѵа 3 ст. Веі еіпет Кеісіісіпгсіипеззег ѵоп 3—3,5 ст Ъеіішіі мсіі 
сііе 2аЫ сіег 8еріа аиі’ 80, ѵоп сіепеп сііе еіпе Наіііе сіег егзіеп, сііе апсіеге сіег 
гтѵеііеп Огсіпипц ап§-е1іогі. Ваз Кш1оі!іека1е;е\ѵеЬе ізі і'еіптазсііі^. Віе сііе Сепігаірагііе 
сіег 2е11е еіипеіітепсіеп Восіеп зіпсі еіѵѵаз §е\ѵо1Ы ипсі гесііі Ііііиііе; гегзраііеп. 8іе 
1іе§еп зо СІІСІ1І Ьеі еіпапсіег, <1азз аді 10 тт ііігег 15 коттеп. 

Віезе Зресіез зіеііі екеп зо, \ѵіе С. ТзсЬегпі/ЗбІіет, сіег С. ВиргесМ Зіискеп- 

Ьег§ гіешНсЬ паре, ипгегзсііеісіеі зісіі аЪег ѵоп іііг сіигсіі сііе ^гоззеге Віске сіез Еп- 

йоіііека1§е\ѵеЪегіп§ез ипсі сіигсіі сііе дегіп^ере Ешлѵіскеіип^ сіег Зіегпіеізіеп, сііе \ѵе 
пі^ег \ѵеіі іп сііе 2е11е Мпеіпгаг?еп. Ѵоп С. Тзскепіузсіипгі сѵеісііі сііе Ьезргосііепе Ап 
іп сіег дгйззегеп Вгеііе сіез епѵаііпі* п Кіп§ез, іп сіег еі\ѵаз піесігі^егеи Анхаіі 1 ѵоп 
Зеріеп, іп сіег сіісіііеп 8іе11ип§ сіег В5с1еп ипсі ііп СЬагакіег сіез Кеісііез аЪ. 

Рипсіогі: Сгоиѵ. ипсі Кг. Тиіа, В. Тогорохѵа ащ Р1. Везрик Ваз Огідіпаі ізі ѵоп 
Неггп Зігиѵе иеііеіегі ѵѵогсіеп ипсі лѵіічі іш Мизеипі сіез Вег§'-Іпзіііиіз аиіЬелѵаІпі. 

19. Сапіпіа ВсЬтиИі и. зр. (Так \III, Рі§. 2 а, Ъ, с, г. Т., 8. 25). 

Віе 2е11еп сііезег Зресіез зіпсі ѵоп іазі ге^еішііззі? сопізсЬег Везіаіі. Ешз ѵоп^ сіеп 
пііг ѵог1іе§епс1еи Ехешріагеп Ііаііе сііезе Рогпі, сіаз апсіеге ііаііе ѵеітиіЫісІі іп 1 оіис 
еіпег ІгаптаіізсЬеп Везсіііісіі^ипр; еіпе Кпіскип§ егіаЬгеп ипсі геі§іе еіпеп кпіеі’оіші^сп 
ВаЪііиз. Віе Еапдв сіег копізсЬеи 2е11е Ьеігид 6 ст, сіег Вигсіітеззег іііѵез тпсііісііеп 

и* 

к 
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Кеіеііез 5 ст. І)ег КеІсЬ ізі дедеп 2 ст ііеі ипсі Ьаі еіиеп еі\ѵаз деіѵйІЫеп гипйІісЬеп 
Войеп ѵоп еі\ѵа 2 ст іш Віатеіег. Біезе Сеиігаірагііе сіез ІѵеІсЬез ізі ѵои еіпет зсЬгадеп 
Вогй итзсЫоззеп, ап йет (Не Зіегпіеізіеп Ьеійег Огйпипдеп зісЬіЪаг зіпй, зоиіе аисіі сіаз 
Наиріверіиш, йаз еісѵаз зсіпѵасііег епЪѵіскеІІ ипсі іп еіпег епдеп ЕигсЬе ріасігі ізі. Біе 
СгезатігаЫ сіег Зіегпіеізіеп Ьеіаиіі зісіі аиі' 100, ѵоп сіеиеп 50 сіег егзіеи Огйпипд апде- 

Ьбгеп, тіі АизпаЬте йез Наирізеріитв кгаііідег аиздеЫІйеі зіпсі ипй тіі сіеп зсішіі- 

сЬегеп Зеріеи гѵѵеііег Огйштд іи йег діеісііеп АпгаЫ аЬіѵесЬзеІп. Г)аз ЕпйоіЬекаІдеѵѵеЪе 
ізі гіешІісЬ дгоЬшазсЬід. Бег сіаѵоп еіпдепоттепе Кіпд піттпі тіі Нет ЛѴасІізіЬит сіег 
2е11е аІІтаЫісЬ /и ипсі еггеісЬіЪеі еіиет ІѵеІсЬйигсЬтеззег ѵоп 5 ст еіпе Вгеііе ѵоп 
10 тт. Біе сііе Міііеірагііе аизіиііепйеп Войеп зіпсі ЙасЬ осіег ІеісЬі де\ѵб1Ы, гит 
ТЬеіІ аисіі гегзраііеп. Бег АЪзіапй гшзсЬеп іЬпеп зсЬлѵапкі гѵѵізсЬеп 1 ипсі 2 тт. 

Еипйогі: Стоиѵ. Мозкаи, Кг. ЗегрисЬолѵ, Б. Ьизіікі ап сіег Ока (8. Шкіііп). 

Біе Ехетріаге деЬбѵеп сіет ОеоІодізсЬеп Сотііё. 

*20. Сапіпіа Киіогдае и. зр. (Так 1, Еід. 8 а, Ъ, с, сі, г. Т., 8. 25). 

Біе Еіпгеігеііеп сііезег АгЬ ІіаЬеп сііе Еопп еі\ѵаз декгііттіег Нбтсііеп. ІИге Байде 
Ъеігйді пісЫ йЪег 10 ст ипсі сіег БигсЬшеззег сіез гипйІісЬеп, Нізѵгеііеп аисіі еІІіріізсЬеп 
Кеісііез 5 — 5,5 ст. Бег КеІсЬ ізі дедеп 1,5 ст ііеі' ипй іт ѴегЬ&Ііпіз ги зеіпеп Бі- 

шепзіопеп ЙасЬ. Ап зеіпеп Шіпйегп егЫіскі тап сііе Зіегпіеізіеп Ъеісіег Огйпипдеп, 

йаптіег сіаз еілѵаз зсЬѵѵасЬег епілѵіскеііе іп еіпег каит ЪешегкНагеп епдеп ЕигсЬе 
ипіегдеЬгасЬіе Наирізеріиш. Бег Восіеп сіез КеІсЬез ізі ІеісЬі дешйЫ ипй На! еіпеп 
БигсЬшеззег ѵоп са. 2 ст. Біе 2е11\ѵапй ізі ййпп ипсі ігадіі иші ойёпЬагс іп зсіпѵа¬ 

сііег Аизргадипд еіие БапдзіигеЬиид ипй ипгедеітаззіде Аппиіаііоп. Біе (тезатігаЫ 
сіег Зіегпіеізіеп Ьеіаиіі зісіі Ъеі сіеп оЬеп апдедеЬепеп Бітепзіопеп аиі 124. Ѵоп сііезеп 
деЬогеп 62 сіег егзіеп Огйпипд ап, зіпй тіі АизпаЬте сіез еіѵгаз зсІиѵасЬегеи ипсі іп 
еіпег зеііг епдеп ЕигсЬе ріасігіеп Наирізеріитз кгаііідег епі\ѵіске1і ипсі геісЬеп еілѵа 
1 ст іпз Іппеге сіег 2е11е Ьіпеіп, ѵѵаЬгепй йіе тіі іЬиеп аЪѵесЬзеІпйеи Зеріа гсѵеііег 
Огйпипд ѵгепідег аиздеЫІйеі зіпй. Баз гіетіісіі дгоѣтазсіііде ЕийоіЬекаІдесѵеЬе Ьіійеі 
еіиеп Віпд ипдеіаЬг ѵоп 10 тт Вгеііе. Біе йіе Міііеірагііе йег 2е11е аизіиііепйеп 
Вбйеп Недеп гесЫ йісЬі Ъеі еіпапйег, зіпй еі\ѵаз деЬодеп ипй гисѵеііеп гегзраііеп. 

Еипйогі: Сгоиѵ. Мозкаи, Кг. ЗегрисЬоѵѵ, Б. БизЬкі ап йег Ока (8. Жікіііп). 

Ваз Огідіпаі ізі іт Везііге сіез Оеоіодізсііеп Сотііёз. 

21. Сапіпіа Твсііегпувскет п. зр. (Тай. III, Еід. 3 а, Ь, с, г. Т., 8. 26). 

Біе 2е11еп йіезег Зресіез ІіаЬеп еіпе суІіпйгокопізсЬе, декгйттіе, Ьогпіогтіде Оезіаіі 
ипй егіапдеп гесЫ апзеЬпІісЬе Бітепзіопеп. Біе ѵоіікоттеп чѵоЫ егЬаІіепе 2е11е, йіе 
ісЬ іп Напйеп деЬаЬі ЬаЬе, Ьаііе еіпе Бйпде ѵоп 16 ст Ъеі еіпет Махітаійигсіітеззег 



Актноеоеи скі> ВкуогоЕЫ 1.ЕЗ шггекех КоньЕккшиз ѵок Сехткль-Кцззьам*. 85 

йез гипсІИсЬеп Кеіскёз ѵоп 4 спі. Апіапдз ѵѵаскзі йіе 2е11е йіезег АП газсіі, іпйеш 
іЬг Біатеіег гипітіпі, ипй геіді хѵакгепй йіезег Регіосіе еіпе копізсЬе Рогт, йапп 
аЬег ЫеіЬі ікге Біске теііг оЙег \ѵепідег соизіапі инсі ез котгаеп ѵѵепід Зсіпѵапкипдеп 
ѵог. Бег Кеісіі кяі піскі ѵбііід деваиЬегі тѵепіеп кбппеп, сіоск Ійзв* ез зісіі піскіз 
сіея^о тѵепі^ег задеп, сіазз ег 1,5 ст кіеР ізі, Газі ѵегНсаІе Кіішіег ппсі еіпеп еЬепеп 
Войеп каі. Біе Зіегпіеізіеп геііаііеп іп х\ѵеі Огсіпипдеп. Біе сіег егзіеп йгіпдеп тіі 
Аизпаііте Йез іп еіпег хіешііск Ьгеііеп, аЪег киггеп Ригске ипіегдеЬгаскІеп ІІаирІ- 

зеріптз 10—12 гот мгеі§ іпз Іппеге сіег 2е11е еіп, \ѵа1ігеи(і сііе Зіегпіеізіеп <1ег х\ѵеіІеп 
Огйпипд ѵѵепід епііѵіскеіі ипсі каит ѵѵаЬгпеІішкаг зіпсі. Веі еіпет /тііепйигсіипеззег 
ѵоп 8,5 Ьіз 4 ст кеігаді сііе Оезапііхаііі сіег 8еріа 84, ѵоп сіепсп 42 сіег егзіеп ипсі 
еЬеп зо ѵіеі йег х\ѵеііеп Огйпипд апдеЬбгеп. Біе 2е1Ьѵаш1 ізі сійип ипсі Іііззі еіпе 
Еапдзіигскппд ипсі ипгедеітаззіде гій’дібгтіде АиІІгеіЬипдеп егкеппеп. Бег сііе регі- 
ркегізске 2опе йег 2е11е еіппеіітепйе Віпд ѵоп гіешііск дгоктазскідет Епйоіііекаіде- 

ѵѵеЪе каі еіпе Вгеііе ѵоп 8 ипсі зодаг 10 тт. Біе Вбсіеп зіпсі еілѵаз декодеп ипй 
шеііг ойег \ѵепідег Паск, каийд гегзраііеп. АиІ 10 тт коттеи ікгег 10. 

Біезе Зресіез зіекі йег С. ВиргесЫг Зіискепкегд гескі паке, ипіегзскеійеі зіск 
акег йаѵоп йигск сііе \ѵеіі дгбззеге Вгеііе йез Епйоікекаідеіѵекегіпдез, зо\ѵіе аиск йигск 
йіе аіпѵеіскепсіе Епідѵіскеіипд Йег Зеріа. 

Еипйогі: Ооиѵ. ипсі Кг. Тиіа, Ьеіт Б. Тогоро\ѵа апі Е1. Везриі. Баз Огідіпаі 
ізі ѵоп Зігиѵе деііеіегі ѵѵогйеп ипй іш Везііхе йез Мизешпз йез Вегд-Іпзіііиіз. 

22. Сапіпіа Іпозігапгеіѵі п. зр. (Так II, Рід. 1 а, Ь, с, сі, г. Т., 8. 26). 

Біе еіпіаскеп Еіпгеіхеііеп йіезег Зресіез какеи еіпе суііпйго-копізске, когпаііпііске 
Оезіаіі ипсі деіапдеп хи гескі апзекпіісйеп Біпіепзіопеп. Ісіі каке Ехешріаге іп Ііапйеп 
декакі, йегеп Банде Ьеіпаке 15 спі еггеіскіе, ѵѵокеі йег гипйііске Кеіск еіпеп Бигск- 

теззеѵ ѵоп 4,5 ст каііе. Біе Кеіске какеп еіпеп хіетііск I еіеп. еЬепеп Войеп тіі 
іазі ѵегіісаіеп Вапйегп. Ап йеп ѵоп тіг ипіегзискіеіі 2е11еп кеігид (Не Ііеіе ііез Кеі- 

скез 3 ст. Багіп пітті тап йепіііск йіе Зіегпіеізіеп егзіег Огйпипд ѵѵакг, ѵоп йепеп 
йаз Наирізеріит ѵѵепідег епііѵіскеіі ипсі іп еіпег епдеп Еигске ріасііі ізі, (Не аш 
Восіеп йез Кеіскез іп Рогт еіпег гіипепагіідеп Ѵегііеіипд паск сіет Сепігит Ніи 
ѵегіаиіі. Біе зскѵѵаск аиздекіісіеіеп Зіегпіеізіеп Йег хлѵеііеп Огйпипд зіпсі ат Кеіск- 

гапйе іп йеп 2\ѵізскепгашпеп хсѵізскеп ^епеп каит апдейеиіеі. Веі 2е11еп \оп <1еп 
океп апдедекепеи Бітеизіопеп кеіг&ді сііе безатІхаЫ йег 8ер1а 80 84, \оп йепеп 
40 — 42 кгаШдег епІ\ѵіске11е йег егзіеп ипй еЪеп зо ѵіеі зскѵйскеге сіег хѵеііеп 
Огйпипд апдекогеп. Біе зіагкег аиздеЬіІйеІеп Зіегпіеізіеп егзіеі Оніішпд скіпдиі тіі 
Аизпаііте йез іп йег Еигске ипіегдекгаскіеп Наирізеріитз ііеі іпз Іппеіе <1и 2сІІ< 

еіп, Іазі кіз апз Сепігит, ипсі зіпсі еіп іѵепід декодеп. Ап йеп 10 20 Зіеіпіеізіеп 
хи Ъеійеп Зеііеп йег Еигске рйеді зіск Зіегеоріазта акхизеігеп. Біе 2е11ѵѵапй ізі хіет- 



80 А. ЗтОСКЕЦВЕНб. 

Іісіі (Іі'пш ипсі геіді еіпе зсіпѵаске Еигскипд ипсі Іеісіііе Аппиіаііоп. Баз гескі §тоЬ- 

тазскіде Епс1оІкекаІ8е\ѵеке ізі гіпдЙгтід апдеогсіпеі иші еггеісЫ еіпе Вгеііе ѵоп 
5-7 іпш. Г)іе сііе Сепігаірагііе сіег 2е11е еіппектепсіеп еілѵаз декодеиеп Вбсіеп Ііедеп 
іп АЬзШпйеп ѵоп 1 — 2 тт ѵоп еіпапсіег. 

Ѵоп С. ВиргесМі Зіискепкегд \ѵеіскІ сііе пеие Зресіез ѵог аііеп Біпдеп іп сіег 
Тіеіе ікгез Кеіскез аЪ; акдезекеп сіаѵои аЬег капп тап аіз іеіпеге Бпіегзскеісіипдз* 

тегктпаіе поск сііе еісѵаз дгбззеге Вгеііе сіез ЕшіоІкекаІдесѵеЪегіпдез ипсі сііе еісѵаз 

киггегеп Зеріа кегѵогкекеп 
Кипсіогі: Ооиѵ. Мозкаи. Кгеіз Зегрискосѵ, Б. Еизккі ап сіег Ока (8. Хікіііи). 

Баз Ехешріаг декбП сіет Оеоіодізскеп Сотке. 

2В. Сапігпа окепзіз п. зр. (Так II, Рі§. 2 а, Ь, с ипсі Так III, Еід. 2, г. Т., 8. 27). 

Біе Еіигеігеііеп сііезег Зресіез еѵгеісйеп гескі апзекпііске Бішепзіопеп ипсі 
ІіаЪеп сііе Ропп еіпез теііг осіег сѵеиідег зскаіТ декгиттісп Ногпез. Еіпе гіетііск диі 
егкаКейе 2е11е, сііе шіг ѵогдеіедеп как Ъезазз еіпе Еапде ѵоп 19 ст ипсі ікг зекг 
Йаскег, Тазк кгеізптсіег Кеіск Ііаііе еіпеп Бтектеззег ѵоп 6 ст. Біе 2е11епсѵапс1 ізі 
зеііг сійпп ипсі оЙепкагІ еіпе бгапзѵегзаіе Рпгскипд ипсі еіпе кізѵѵеііеп гескі зс.ііагі 
аиздергіідіе Аппиіаііоп. Аиззег сіет ізі аисіі еіпе ЕапдзГигскипд ЪотегкЬаг. Бег Кеіск 
сііезег Агі ізі зеііг скагакіегізіізск дезіакеі. 8еіп регіркегізскег Ткеіі кікіеі еіпеп Іазі 
«•пп2 Йаскеп Капсі ѵоп 2 ст Вгеііе, сѵ&кгепсі сііе гипсіііске Міііеірагііе шіі еіпет 
Бигсктеззег ѵоп 2 ст каиш ѵегііек егзскеіпі. Біезе ѵегііеке Міііеіраіііе ізі еіп 
хѵепід ехсепігізск деіедеп ипсі ап сіег еіпеп Зеііе дедеи сіеи Капсі зскаіГ акдедіепгі, 
сѵіікгеші ап сіег апсіегп сіег Бекегдапд Тазк пптегкііск егіоіді. Ат Іѵеіскгапсіе, зосѵіе 
гит Ткеіі ат екепеп Восіеп ігеіеп сііе Зіегпіеізіеп еіп сѵепід кегѵог ипсі аиззегсіет 
ѵіпе зекг епде Ригске, іп сіег сіаз зсксѵаск епісѵіскеке Наирізеріит сѵакгпекткаг ізЬ. 
Еіпе дегіиде Епѵеііегипд геіді сііе Ригске кеіт Капсіе сіез ѵегііейеп Кеісккосіепз. 

Біе Зіегпіеізіеп /егЫІеп іп /сѵеі Огсіттдеп. Біе сіег егзіеп Огсіпипд апдекбгепсіеп 
зіпсі тіі Лизиакте сіез Наирізеріитз кгаШдег аиздекіісіеі ипсі епеіскеп сііе тіі Вбсіеп 
аизцсТиШе Сепігаігопе'сіег 2е11е. 8іе сѵескзеіп тіі йен Зіегпіеізіеп сіег гсѵеііеп Оісііитд 
ак, сііе пиг кіз гиг каікеп Вгеііе сіез Еисіоікекаіделѵекегіпдез геіскеп. Зошіі Дппдеп кеі 
сіег Ехсепігісііаі сіег ѵегііеКем Сепігаірагііе сіез Кеіскез сііе Зеріа егзіег Огсіпипд 
1 —о ст, сііе сіег гсѵеііеп 5 — 10 тт ІіеГ іпз Іппеге сіег 2е11е еіп Веі еіпет Кеіск- 

сіигскшеззег ѵоп 60 тт кеіаиі'і зіск сііе Оезатігакі сіег Зіегпіеізіеп аиГ 116. сѵоѵоп 
(Ііе еіпе НаШе (58) аиС сііе егзіе, сііе апсіге аиГ сііе гсѵеііе Огсіпипд котті. 

Баз Епйоікекаідесѵбке ізі гіетііск Геіптазскід ипсі кікіеі еіпеп Кіпд, сіеззеп 
Вгеііе сіег Ехсепігісііаі сіез Кеіскез епізргескепй 1—2 ст кеігаді. Біе сііе Міііеігопе 
сіег 2е11е еіппектепсіеп Вбсіеп зіпсі сѵепід декодеп ипсі ипдіеіск сѵеіі ѵоп еіпапсіеі 

дезіеік, как! сііскіег, как! сѵеііег ипсі Мийд гегзраііеп. 
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Рипйогі: Стоиѵ. Мозкаи, Кг. 8егрис1ю\ѵ, Г). Ьивіікі ап йег Ока (8. Хікіііп). Ваз 
Кхсгаріаг §е1ібгі йет ОеоІо^ізсЬеп Сотііё. 

24. Сапіпіа Кагріпвкп п. 8р. (Так II, Ріо-, з «. Ь шмі Так III, Рі{*, 1 Ъ, г. Т., 8. 28). 

Віе Еіпгеігеііеп сііезег Агі Ьіеіеп йіе Ропп еіпез кпіеагіі§ ^екгПттіеп Ноги- 

сііеиз сіаг. І)іс йііппе ЛѴапй геі&і Еоп§іІийіпа1- ипй Тгапзѵегзаііигсіпшо; иий аиззег 
іісш Аппиіаііоп. Г)іе Еап°е йез \ѵоЫ егЬаІіепеп Ехешріагез, йаз ісТі іи Шпйеп §е1іаЬі 
ІіаЬе, Ъеіги§ 14 ст, ѵѵоЪеі Йег еіѵѵаз ескі$е Кеіск еіпеп ВигсЬтеззег ѵоп 5—б ст 
Ьез&зв. Вег Кекѣ ізі гесЬі ііек (2.5 ст), ѵоп еіпеш ішріеісіі Ьоііеп, текг ойег хѵе- 

пі$ег зепкгесіііеп Вогй еіп^еіаззі ипй Ііаі еіпеп ѵѵеііеп. і'азі \бШ§ еЪепеп Войеп. Ап 
йіезет, зохѵіе ап йеп Шіпйегп ігеіеп гаЫгеісЬе 8еріа Ііегѵог, ѵоп йепеп еіпз. йаз 
Наирізеріит, іп еіпег гіепііісіі Ьгеііеп Ригске ріасігі ізі. ІІіге безатігаЫ Ьеіаиіі зісіі 
аиі 140, ѵоп йепеп йіе 70 йег егзіеп Огйпип§ ап^еіібгепйеп тіі Апзпаііте йез 
зсЬ\ѵас1іегеп іп еіпег Ригсііе ипіег@;еЪгасМеп Наирізеріитз кгаШ^ег ацвцеЬіІйеІ зіпй 
ипй гіетіісіі ііеі іпз Ітіпеге йег 2е11е ѵогйгіп§еп, зо йазз зіе пиг еіпе Сепігаігопе 
ѵоп еілѵа 2 ст ВигсЬтеззег ігеі Іаззеп. МіІ іЬпеп ѵѵесіізеіп йіе 70 8еріа йег г\ѵеііеп 
Огйпипо- аЪ, йіе веЬг лѵепі§ епітеіскеіі зіпй. Ап йеп йіегпіеізіеп йег егзіеп Огйпипа; 

іаззі зісіі АЫадегип§ ѵоп Зіегеоріазта Ьетегкеп. Ваз гіетіісіі іеіптазсіііде Етіоіііе- 

ка1§е\ѵеЪе пішші іп йег Регірііегіе еіпеп Кіп§ еіп, Йеззеи Вгеііе 1 ст пісііі ііііег- 

зіеіі’І, зіеііепѵѵеізе аЪег пиг 5 тт Ьеіга^і. Віе Йіе Сепігаірагііе аизШІепйеп Войеп зіпй 
зіагк §екгітіті ипй Не^еп зо йісііі Ъеі еіпапйег, йазз іЬгег аиі 5 тт еіхѵа 10 коттеп. 

Рипйогі: Оопѵ. Мозкаи, Кг. 8егрисЬо\ѵ, В. Визіікі ап Йег Ока (В. Шкіііп). 

Ваз Ехетріаг ізі іт Везііге йез ОеоІо^ізсЬеп Сотііёз. 

25. Сстіпіа гоззіса п. зр. (Так І\ , Гіу. 1 а. Ь. с, сі. г. I.. 8. 29). 

Віе Еіпгеігеііеп йіезег Зресіез егіап^еп гесііі апзеітіісііе Вітепзіопеп. Ісіі ІіаЬе еіп 
паЬеги сотріеіез, іп гіѵеі ТЬеіІе гегза^іез Ехетріаг аиз йет Мизешп йез Вег^-Іпзіііиь 
іп Нйпйеп ^еЬаЪі, йаз іт А11§етеіпеп еіпе аЬ^еЙаскі іоппепкогті§е Оезіаіі ипй еіпеп 
(^иегзеітііі ѵоп еііірзоійаіет ІІтгізз Ьаііе. Зеіпе Ьап^е Ьеіги§ 16 сш ипй йеі §ібзз)е 
Вигсіітеззег йез еііірзоійаіеп ((ІиегзсЬпіІіез 7 ст, Йег кіеіпзіе 5 ст. Іп йег еізіеп 
2еіі ізі йаз МГаскзіЬит йег 2е11е газсіі ѵог зісіі §е§ап?еп, зо йазз йіе Вазіз еіпе 
зіитрк ке§е1ібгті^е Оезіаіі егііаііеп Ьаі. Віе 2е1Вѵапй ізі йііпп ипй Іеісііі хеі >і<>і 1 »аі, 
ипй геі^і еіпе зсіпѵасіі аиздерга^іе Ъ&п@8кигс1іип§ иий теііг ойег \ѵепі§еі кііШіір 
Аппйаіюп, зоіѵіе еіпе С^иеіТигсІіип§. Вег Кеісіі ізі гіетІісЬ ііасЬ ипй Ііаі КапВі-і 
ѵоп ип§1еісЬег Нбііе, зо йазз ег ѵоп еіпет ипгедеітйззі^ ^езіаііеіеп Вогй еіп§екь»і 
га зеіп зсііеіпі, йег йигсіі Йіе ѵоп йег Вйскзеііе еіп§еЪо§епе ЛѴапй §е1ііЫеі "ігй. Іп 
Ро1§е еіпег іеісіііеп Кгиттппа; йез ОЬегіІіеіІез йег 2е11е егзсііеіпі йеі Кеісіі зеігІісЬ, 
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І5С гіетіісіі ЯасЬ ипсі ѵоп еіпег ЛѴапД ѵоп ипдІеісЬег Ноііе ишдеЪеп. Хасіі Дег пИіг 
осіег лѵепідег ёеѵѵоІЫеп Вііскзеііе Дег 2е11е ізі Діезе гіетіісіі Іюсіі, еіѵѵа 8 ст, ѵѵаЬгепД 
§іе зісіі ѵогп каит ііЬег Деп еЬепеп ВоДеи егЬеЫ '). Віе зеіІІісЬ ехсепігізсііе Еа§е 
гіез Кеісііез Ьгіп§1 Деи Еіікігиск Ііегѵог, аіз хѵйге ег ѵоп еіпет Вогсі еіп§еі'аззі. \Ѵіе 
Ьеі аііеп Ап§еІіі}гідеп сііезег Ста11иіі§ гегГаПеп сііе Зіегпіеізіеп, (Не ап Дег ОЪегЯ&сІіе 
Дез 3,5 ст Ъгеііеп Кеісііез зісМЪаг зіпД, іп гѵѵеі ОгДпип^еп. Віе Зеріа Дег егзіеп 
ОгДпип§ 8ІпсІ тіі Аизпаііте Дез іп еіпег зеііг зсіітаіеп, каит ЪшпегкЬагеп Еигсііе 
ріасігіеп Наирізеріитз кгайір-ег епіѵѵіскеіі, кгйттсп зісіі іеісіік ипД геісЬеп ЬеіпаЬе 
Ьі5 гит Сепігит, ѵѵаЬгепД Діе Зіегиіеізіеп гѵѵеі сег ОгДпип§,, Діе шіі іереи аЪѵуесЬзеЬ 
іп Дег ЕпІѵѵіске1ип§ геіаііѵ гигиск§еЫіеЬеп зіпД Ап Дег Кііскзеііе Дег 2е11е Дгіп§еи 
зіе іазі 2 ст лѵеіі, ап Дег ѴогДегзеіІе пиг 0,5 ст лѵеік іп Дегеи Іппегез еіп. Віе 
ОезатІгаШ Дег Зеріа ЬеІапЙ зісіі Ьеі Деп оЬеп ап§е§еЪепеп Вітепзіопеп аиі 108, 

ѵоп Депеп 54 Дег егзіеп ипД еЪепзо ѵіеі Дег гѵѵеііеи ОгДпип§ ап§е1іогф&. 

Іп Дег ѵоп ЕпДоі1іека1§еѵѵеЬе Ггеіеп іппегеп 2опе Дег 2е11е зеігі зісіі ап Деп 
Зіегпіеізіеп ЬеіДег ОгДпип§еп Зіегеоріазта аЪ. Ваз ишпіНеІЬаг ап Дег Іппепзеііе Дег 
2е11ѵѵапД агіЪаЙепДе ЕпДоИіекаІ^ешеке ізі і'еіпшазсіиц' ипД ЬИДеІ еіпеп Гйп§ ѵоп зеііг 
ииціеісііег Вгеііе: ап Дег де\ѵо1Ыеп ШіскзеіЬе еггеісііі ег еіпе Вгеііе ѵоп 1,5 ст., 

ѵѵаЬгепД ег ап Дег УогДегзеіІе пісііі йЪег 0,5 ст Ьгеіі ізі. 
Ви-ег Ъа®е іт УегМІіпіз гит ЕпДоі1іека1§е\ѵеЬегіп§е епІзргесІіепД егзскеіпеп 

Діе Зеріа Дег гѵѵеііеи ОгДпип§ теііг оДег ѵѵепі§ег ѵег1ап§егІ ипД га§еп іт А11§етеіпеп 
иш 0,5 ст ііЬег Діезе Іііпаиз іпз Іппеге Дег 2е11е. Віе Сепігаігопе ѵѵігД ѵоп зеііг 
Дііппеп ипД 1іаий$ гегзраііепеп ВоДем еіи^епоттеп, Дегеп АЪзІапД ѵоп еіпапДег паііеги 

1 тт §1еіс1і кошті. 
ЕипДогІ: Віе іп гѵѵеі Тііеііе гегзй§1е іазі сошріеіе Когаііе сііезег АП ізі ѵоп 

Неги Зігиѵе іиі Ооиѵ. Каіи^а, Кг. МеДуп ат Ііпкеп ТЛег сіез Ы. Ьсііап гѵѵізсіюі 
Деп ВогГегп КопДгоѵѵа ипД Маззіоѵѵа егЬеиіеІ ѵѵогДеп ипД §е1іогІ Дет Мпзеит Дез 

Вег^-Іпзіііиіз. 

26. Сапіпіа Ъиіпізепі п. зр. (Так V, Гі§. 5 а, Ь. с, сі, г. Т., 3. 30). 

Віе Еіпгекеііеп Діезег Зресіез зіпД Ьогпіогті§ ипД еггеісііеп кеіие ЬеДеиІепДеп 
Вітепзіопеп. Віе іп теіпеп НапДеп §еѵѵезепеи Ехетріаге ѵѵагеп 7 ст 1ап§ ипД Ііаііеп 
еіпеп гинДІісііеп Іѵеісіі ѵоп 3 ст Вигсіітеззег. Віе 2е11ѵѵапД ізі ДШт ипД геі§1 еіпе зсішасіі 
агі8§ергй§1е Аппиіаііоп, зоѵѵіе еіпе гагіе Ьап^игскипд. Віе ѵегііеііе Міііеірагііе Дез 
1,5 ст НеГеп Кеісііез ізі ѵоп гіотІісЬ зсЬга§ аЬіаІІепДеп КаиДегп еіп§еіаззІ. Ап сііезеп 
Ігеіеп Діе Зіегпіеізіеп Ьегѵог. Вег Сііагакіег Дег ЕигсЬе Дез Наирізеріитз Ьаі іп 
Ео1§е еіпег ЕпѵогзісЫідкеіІ Ьеіт 2егза§еп Дег Когаііе іп гѵѵеі Тііеііе пісііі егшіііеіі 

1) Ап Дет тіг ѵог1іе8епДеп Ехетріаге вксЬвІпІ Дег БоДеп іп Го1§е еіпез Оеіесіз еіѵѵаз Ііеі'ег. 
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лѵегсіеп кбшіеп. І)іе СгезатІгаЫ сіег іп г\ѵеі ОгЛшшреп гегіаПепЛеп Зіетаіеізіеп ЬеЫий, 

зісіі ачі' 96, ѵоп Лепеп Ліе тіь АизпаЬте Лез Наирізеріитз кгайірег етлѵіскоКеп 
48 Вер Іа егзіег ОгЛиип§ 9—10 ют Век іпз Іппеге Лег 2е11е еіш1гіп§еп, тіііткі 
Ліе тіЬ іЬпеп аЪѵѵесЬзеІпЛеп Зіегпіеізіеп глѵеііег ОгЛцип§, рІеіеМаПз 48 ап Лег 2аЫ, 

каиш ЬетегкЬаг зіпЛ ішЛ виг 1 тш \ѵеіі геісЬеп, Ваз гесЬі {еішпазсЬі§е ЕпЛоіЬе- 

каІ(?еѵѵеЪе ЪіІЛеІ еіпеп Кіп§, Леззеп Вгеііе гѵѵізсЬеп 8 — 10 ига зсЬѵѵапкі. Іп Ео1§е 
еіпег Лег Когаііе зсіюп ги Шгеп ЬеЪгеКеп ги^езіоззепеп ВезсЬаЛірші" Ліе 81е- 
георІазтааЫа^егип^ іп Лег ѵоп тіг ипіегзисЫеп 2е11е еіпі&е IIпге^еішаззідкеіьеи. 
Біе еІ\ѵаз декгііттіеп ипЛ Ьаи% гегзраКеиеп ВбЛеп пеіппеп Ліе геіаііѵ %ѵепі^ иші'апр- 

геісііе Сепігаігопе еіп ипЛ 1іе§еп зо ЛісЬі Ъеі еіпапЛег, Лазз іЬг АЬзІапЛ \ѵепі§ег 
аіз 1 гаю ЬеЬга^І. 

ВигсЬ Шге акдезіитрК Ьогпіоппі^е СгезіаК, Лигсіі Ліе ЬеігасЬШсЬе АизЪіІЛипд 
Лез ЕпЛоіЬека1де\ѵеЪез ипЛ Лигсіі апЛеге ЕірепШітІісЬкеіІеп Іаззі зісіі ипзеге Зресіез 
"ііі ѵоп апЛегеп Ѵегігеіегп Лег зеІЪеп (Ааиипр ипіегзсЬеіЛеп. 

ЕипЛогі: Ооиѵ. Тиіа, Кг. Аіехіп, В. |1оЛток1о)е ап Лег Ока. СоІІесОоп Лез 
Вегр'-ІпзШіііз. 

27. Сапіпіа Ііеітегзепі п. зр. (Так VI, Еі§, 5 а, Ъ, с, сі, г. Т., В. 31). 

Віе Еіпгеігеііеп Ліезег Агі еітеісЬеп гесЬі апзеЬпІісЬе Віюепзіопеп шіЛ ІіаЪеп Ліе 
ѲезМі еілѵаз ^екгйттіег, гіетІіеЬ таззіѵег НбгпсЬеіг. Ісіі ІіаЪе еіп Ехетріаг іп НапЛеп 
^еІіаЫ, Леззеп гипЛіісЬег Кеісіі еіпеп ВигсЬтеззег ѵоп 5,5 сш Ьезазз, \ѵаЬгепЛ Ліе 
Ьап§е ап Лег §е\ѵб1Меп Зеііе іп Лег ЗуттеігіееЬепе §ешеззеп 13 ст Ьеігид. Вег 
Кеісіі Ьаі еіпе ТіеГе ѵоп еБѵа 3,5 сш ипЛ еіпеп гесМ ііасЬеи Кап Л, зо Лазз Лег 
пшЛІісІіе еЬепе ВоЛеп ЬбсЬзіепз 1,5 ею іш ВигсЬтеззег ЬаЬ 1т Кеісііе егЫіскІ таи 
еіпе гіетІісЬ епр’е ЕигсЬе, іп Лег Лаз еілѵаз лѵепі"'ег епВѵіскеКе Наирізериіт пеЬзЬ 
Леи гѵгеі ЪепасЬЪагІеп Зіегпіеізіеп гѵгеііег ОгЛтт§ ріасігі ізс. Аиззег Ліезеп зіеіп 
таи Лог! ЛеиШсЬ аисЬ Ліе ііЬгі§еп Зеріа егзіег ОгЛпипр еіп лѵепі§ Ьегѵогігеіеи ипЛ 
іп зсЬ\ѵасЬегег АизЬіМип§ тіі іЬпеп аЬѵгесЬзеІпЛ Ліе гѵѵеііег ОіЛпии^. Віе ѲезашиаЫ 
Лег Зіегпіеізіеп Ьеіаий зісіі аиі 128, ѵоп Лепеп Ліе 64 Лег егзіеп ОгЛпипд апрс- 

ЬбгепЛеп тіі АизпаЬте Лез іп Лег ЕигсЬе шіІегреЬгасЫеп Наирізсріишз Ьіз аиі еіпеп 
АЬзіапЛ ѵоп еОѵа 7,5 тт ап Лаз Сецігит Ьегапігеіеп. Віе тіі іЬпеп аѣѵѵесЬзеІпЛ* п 
Зеріа 2\ѵеііег ОгЛпіш§ §'еЬеп пісМ ііЬег Ліе ѵоп ЕпЛоіЬскаІреіѵеЬе еіп^епоттепе 
2опе Лег РегірЬегіе Ьіпаиз. Вогі ЪіІЛеі Лаз гіетІісЬ 1еіптазсЬі§е ЕпЛоіЬека1ре\ѵеЬе 
еіпеп Шп& ѵоп ипріеісЬег Вгеііе, Ліе ап Лег еіп§еЬо"епеп Зеііе Лег ЕеПе іп Леі 
ЗуттеігіееЪепе 8 тт, ап Лег ре&епііЬег ІіерепЛ.’ёп 1,5 ст еггеісЬі. Іп Леі оЬеіеп 
НаІКе Лег 2е11е ізі ги ЬеіЛеп Зеііеи Лег ЕигсЬе іппегЬаІЬ Лег ЕпІлѵіск1ип§520пе 
Лез ЕпЛоіЬека1§еѵѵеЪез ап Лей ЗЬегпІеізіеп егзіег ОгЛпии§ сотрасіез Зіегеоріазща 

аЪрезеІгі. 

Труды Геол. Ком. Нов. сер., вып. 14. 
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І)іе ѵѵепід декгііттіеп, аЬег оі'і яегзраііепеп Вйсіеп 1іе°ел гіетІісЬ паііе Ьеі 
еінаікіег ишЗ аи! 2 тт коттеп ііігег ^елѵоііпіісіі сігеі. 

Ршкіогі: Ооиѵ. Каіида, Кг. Тагизза, Б. Ашігфіѵзкаіа ат И. Тшппа. Мизеат 

(Іоз Вегд-Іпзіііиіз. 

28. Сапгпіа согпиіа п. зр. (Та*. VII, Рі&. 1 а, Ъ, с ипй Еід. 2 а,Ь,с,сІ, г. Т., 8. 31). 

I>іе Еіпгеігеііеп діезег Зресіез ІіаЬеп ѵегііаііпізтаззід ипЪесІеиіепсІе Вітепзіопеп 
иіиі (Не Рот декгііттіег Нйгпсііеп. Міг Ьаі еіп Ехетріаг ѵогфеёеп, сіеззеп Ьап§е 
ап сіег деѵѵоІЫеп Зеііе 7 сш тазз, ѵѵйіігеші сіег гиисііісііе Кеісіі еіпеп ВигеЬтеззег 
ѵоп 4 ст Ъаіі.е. Віе 2е11\ѵапс1 ізі гесЬі сіііті ипсі геі§1 еіпе Ьап§зГигс1шп§, зо 
\ѵіе ипгедеітазяіде гіпдіогтіде АиіЫаІіипдеп иисі ЕіпзсЬпйгипдеп, ип(1 ипаЫпіпдід 
Даѵоп еіпе ОЬегаиз гагіе (^иегРигсЬипд. Бег дедеп 2 ст ііеіе Кеісіі Ьаі еіпеп еЪепеп 
Восіеп ипсі гіетіісіі ЙасЬе Шіпсіег, ііЪег сііе (Не Зіегпіеізіеп еіп \ѵепі§ етроггадеп. 
ЕЪепзо егЫіскі тап іга Кеісііе еіпе гесЬі Ъгеііе Еигсііе, іп сіег (Іаз \ѵепідег еітѵік- 

кеііе Наирізеріиш ипіегдоЪгасЬі ізі. Віе ОезатіхаЫ сіег Зеріа Ъеігаді Ьеі 2е11еп ѵоп сіеп 
апдедеЪевеп Вітепзіопеп 86 — 88, ѵоп сіепеп сііе 42 43 йег егзіеп Огйпипд шіі 
АизпаЬте сіез Наирізеріитз кгаііідег, сііе тіі іЬпеп аЬлѵесЬзеІпйеп 43 44 гтсеііег 
Огйпипд зсІшасЬег епіѵѵіскеіі зіші. ^Ѵесіег сііе еіпеп, посіі сііе апсіегп еггеісЬеп сіаз 
Сепігит. Ап Йен Зіегпіеізіеп сіег егзіеп Огйпипд ги Ъеійеп 8еі(еп сіег Еигсііе зеігі 
зісіі гіешіісіі геісЫісЬ Зіегеоріазта аЬ. Баз гесЫ і'еішпазсіііде Епйоі1іека1де\ѵеЪе Ьікіеі 
еіпеп ЬОсЬзіепз 2 тт Ьгеііеп Шпд, сіеп сііе 8ер1а глѵеііег Огсіпипд пісМ йЪегзсЬгеііеп, 

ѵѵаЬгепй сііе сіег егзіеп Огсіииид аидеЬйгепйеп іп сіег КасЬЬагзсЬай сіег Еигсііе іп 
сіег ВупітеігіееЬепе 4 тт, ап сіег епідедеидезеиіеп, сопсаѵеп Зеііе пш 1 1 тш 
лѵеіЬ іпз Іппеге сіег 2е11е ешйгіп@еп. Віе Міііеірагііе сіег 2е11е ізі тіі гесЫ де- 

кгйштіеп Восіеп аиздеіЫІІ, сііе іп АЪзіапсІеп ѵоп 0,5 1,5 тт ѵоп еіпапйег Недеп. 

Еипйогі: Ооиѵ. Тиіа, ЗсЬасЬі Ьеіш В. ВагіЬоІопфѵѵо (Мизеит сіез Вегд-Іпзіі- 

іиіз). Ооиѵ. ипсі Кг. Каіида, МііЫе Ъеіт В. В,оз1іс1езііѵо ат Е1. ІѵаІизЬка (Мизеит 

Йез Вегд-Іпзіііиіз). 

29. Сапгпіа КоЫскагот ЗіискепЪегд (г. Т., 8. 32). 

Еипйогі: Ооиѵ. Ео\ѵдогой, Кг. ВогоѵѵіізсЬі, итѵеіі сіег 8іас1і Вогоіѵіізсііі ат 
рі. Мзіа (Зѵгеізсіііп). Ваз Ехетріаг деЬогі сіет ОеоІодізсЬеп СаЪіпеі сіег ІІпіѵ. 

Казан. 

Рзеисіогаріігеіііоісіез п. деп 

Еіигеігеііеп, іп Оезіаіі еі\ѵаз декгиттіег Нйгпсііеп. КекЬ теЬг осіег іѵепідег 
ііеі. Зеріа іп 2\ѵеі Огйпипдеп. Віе кгііііідег аиздеЬіІйеіеп Зеріа сіег егзіеп Огйпипд 
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тпеізі еілѵаз деЪодеп ипЛ ѵегзсЫипдеп, оЪпе іпЛез сіа8 Сеиігит ги еггеісііеп, (Ію 
тіі Шпеп аіпѵесіізеішіеп Зеріа глѵеііег ОгЛпипд каит іѵаЪгиеІітЪаг. Ваз Наирізериіт 
шкі Ліе Ъеісіеп Зеііепзеріа Лез Ргітагсукіиз ѵгепідег епіхѵіскеіі ипсі іи РигсЬеп ипіег 
деЪгасЫ. ЕпЛоіЬекаІдеуѵеЪе зсіиѵасіі аиздеЪіІіеі йаегЪОйеп іт ОЪегЫіеіІе Лег /еііе 
зіагкег §еЪодеп, аіз ипіеп. 

Уот Оепиз /ліркгепіоЫез ипіегзсЪеіЛеі зісіі Ваз пеие іт УѴезепІІісЬеп ЛигсЪ Ліе 
пісііь Ъіз гит Сеиігит геісЪепЛеп Зіегпіеізіеп, ЛигсЪ Лаз УогЬапДеизеіп ѵоп ЕпЛоіЪс- 

каІдеѵѵеЪе, ІгеіЪсЪ іп зсЪ\ѵасЪег Епілѵіскеіипд, золѵіе ЛигсЪ (Не иісЪі ѵоіі аиздеЪіІЛеІеп 
(^иегЪоЛеп, Віе зісіі пісЫ ап Віе ЛѴапЛ, зопЛегп ап Ваз ЕпЛоШекаІде’ѵѵеЪе апЪеЙеп. 

Віезез Оепиз деііогі (Іег ипіег Вег ВегеісЪпипд Ріеопорѣга Ъекаппіеп Огирре Вег 
Теігасогпііа ап. 

30. РзегиІотрЬгепіоШез Лго^ёдеж п. зр. (ТаС. VIII. Рід. 5 а, Ъ, с иші Так IX, Рід. 7, 

г. Т, 3. 33). ’ 

Віе Еіпгеігеііеп Ліевег Агі ІіаЪеп сііе Еогт еіп іѵепід декгищпнег НбгпсЪеп. 

Піге Ьап§е Ъеігайі ЪосЪзІеиз 5 ст, сіег дгоззеге ВигсЪтеззег Вез еііірзоісіаіеп КекЬез 
4 ст, Вег кіеіпеге 3 ст. Віе 2е11\ѵапЛ ізі сіііпп иші ІеісЪі гегзІбгЪаг. Вег Кеісіі 
ізі §е§еп 2 ст ііеГ иші Ъаі еіпеп сопсаѵеп Восіеи. Ап зеіиеп КапЛегп Ігеіеи Віе 
гит ТЪеіІ деЪодепеп, гит Тііеіі ѵегзсЫшщепеп Зіегпіеізіеп егвіег ОгЛпипд, 40 ап 
сіег 2аЫ, зсЬаг! Ъегѵог, ап Веп Зеііеп ѵоп еіпег гіетІісЬ сііскеп ЗіегеорІазтазсЪісЪі 
ііЪеггодеп. Віе тіі іітеп аЪѵесЪзеІпЛеи каиш апдесіеиіеіеп Зеріа гѵгеііег ОгЛишід 
Іаззеп зісіі пиг тіі дгоззег Мйііе ат ВгисЬе Вез Кеісіігапсіез іп Лет Ъіег ги Гаде 
ігеІепЛеп ЕпЛоіЪека1§е\ѵеЪе епіЛескеп. Ваз зсЪѵѵасЪ епСѵіскеке Наирізеріит ізі іп 
еіпег зсЪтаІеп ЕигсЬе ріасігі, еЬепзо сііе ЪеіЛеп зеііг киггеп Зеііепзеріа Лез ргітагеп 
Сукіиз, пиг зіпЛ іііег сііе ЕигсЬеп Ьгеііег. Віе СгезатІ/аЪІ Лег Зіегпіеівіеп ізі Ьеі 
Веп оЬеп апдедеЪепеп Вітепзіопеп 80. Ваз ГеіптазсЪіде ЕпЛоіЪекаІдеіѵеЪе ізі пиг 
іп Лег оѣегеп НаІГіе Лег 2е11е епідаскеіі ипсі Лег Лаѵои еіпдепоптіепе Еіпд іаі 
ЪбсМепз 2.5 тт Ъгеіі. Віе іп Лег оЬегеп Рагііе зеііг зіагк §екгіітшіеп (^иеіЬоЛеп 

Ьйззеп Ліезе ЕідепзсЪаЙ ѵеііег ипіеп еіп. 
РипЛогі: Соиѵ. Тиіа, В. РоЛшоккуе ап сіег Ока (3. Хікіііп). Ваз Ехетріаг 

ізі, іт Везііге Лез ОеоІодізсЪеп Сотііёз. 

ирНорНуІІоісІез п. деп. 

Віе Еіпгеігеііеп ІіаЪеп сііе Еогт кіеіпег МііігсЪеп тіі ЙасЬет Кеісіі. Вю \\Гаш1 

ізі Лііпп. Зіегпіеізіеп іп г\ѵеі ОгЛпппдеп. Ваз Наирізеріит іп еіпеі епдеп I ш сііе. 

Віе кгаііідег епішскеііеп Зіегпіеізіеп егвіег ОгЛпипд геісЬеп тіі Аизпаітіе Лез 
зсІтасЪегеп Наирізеріишз Ъіз іп Ліе ѵоп еіпег ГаІзсЪеп Ѵ7апЛ итзсЫоззепе Сепіга - 

12* 
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гопе шісі сѵесЬзеІп шіі (Іеп зсІпѵасЬег аиздеЬіІйеІеп Зіегпіеізіеп сіег гтееііеи Огйпип§ 

аѣ. Ваз ЕпсІоіІіекаІсіесѵеЪе ізс іеіптазсЪі§ иші ГіШі (Ііе регіркегізсііе 2опе г\ѵізс1іеи 
сіег сѵаіігеп ипй сіег Іаізсііеп ЛѴапй аиз. Іп (іег Сепігаігопе йпйеі зісіі аЬ^езекеп ѵоп 
йеп Вбйеп аиеіі іп сіег ЗуттеІгіееЪепе еіп сіітпез Ыаііегі^ез Зііиісііеп, сіаз іп Роли 
еіпез зіитріеп Воігеиз ат Восіеп сіез Кеісііез Ьегѵоггаді. Ѵоп сіег Оа11ип§ Ьорко- 

рііуііит ипіегзсііеісіеі зісіі сііе пей аи%езіе111е сіигсіі (Ііе ЕпІсѵіске1ип§ сіез Епйоіііекаі- 

§е\ѵеЪез ипй сіигсіі сіаз Ѵогііапсіепзеіп еіпег ІаІзсЬеп ДѴапсІ. 

31. Ъоркоркуііоісіез БсЪеІШепі п. зр. (Так VIII, Еі§. 11 я, Ь, с. с/, г. Т, 8. 34). 

ІНе Еіигеігеііеп сііезег Агі ІіаЬеп (Ііе Еогт еіпез кіеіпеп Мйігсііепз тіі гееМ Йасііет 
Кеіске. Віе Ьап^е сіез еіпгідеп Ехетріагез, сіаз ісіі іп Напйеп §е1іаЪі ІіаЪе, еггеісіііе 
6 ст, (Іег Вигсіітеззег сіез гишііісііеп Кеісііез 16 тт. Віе 2е11\ѵаш1 ізі сіііпп иші 
ойепііагі ипге^еітйззі&'е і'іпдібппі^е АийгеіЪии^еп иисі Еіпзс1іпигип§еп, зо\ѵіе еіпе 
каит лѵаІігпеІітЪаге Еап^зйигсЬипд. Вег Кеісіі ізі. лѵіе дв§а§і, Йасіі тіі Іеісііі де- 
сѵоШіеш Восіеп иші §епеі§іег ЛѴапй, ап (Іег сііе Зіегпіеізіеп іп гѵѵеі Огйпип^еп Ьег- 

ѵоггадеп. Віе Йег егзіеп ап^еііогепйеп, 34 ап сіег 2аЫ, зіпй тіі АизпаЬше йез іп 
еіпег епдеп Еигсііе ипІегцеЪгасІііеп зсІгѵѵасЬегеп Наирізеріишз кгакіідег аиздеЪіІйеі 
ипй геісііеп Ъіз ап йіе ѵоп еіпег іаізсііеп ЛѴапй еіпдезсіііоззепе Сепігаігопе. Віз гиг 
іаізсііеп ЛѴашІ егзігескі зісіі аисЬ сііе еп§е Гигсііе. Віе тіі сііезеп аіпѵесіізеішіеи 34 

Зеріа гсѵеііег Огйпип§: зіпй ѵоп зсіпѵаскегег Епіѵѵіскеіип». Віе Оезатігаііі Йег Зіегп- 

Іеізіеп Ьеіаиі’і зісіі зотіі аиГ 68. Віе гіетііск Йіске, еіп ѵсепі§ ігЪег йеп Восіеп йез 
Кеісііез ешроггадепйе і'аізске ЛѴашІ Ьаі 5 тт іт Вигсіітеззег иші іііеііі йаз Іппеіе 
йег 2е11е іп г\ѵеі 2опеп, йіе регірііегізсііе ипй йіе сепігаіе. Віе регірІіегізсЬе 2опе 
ізі аЬ^езеЬеп ѵоп йеп Зіегпіеізіеп тіі 1еіптазс1іі§ет Епйоі1іека1§е\ѵеЬе аиз&еШ'Ш. 

Іп сіег Сепігаігопе егЫіскеи \ѵіг аиззег йеп пакеги Іюгігопіаіеи, зеііг Йісііі ап^еогй- 

иеіеп иші гит ТЬеіІ гегіазегіеп Восіеп іп Йег ЗутшеігіееЪепе еіп сіиппез Ыа11егі§ез 

Зііиісііеп. 
Еиийогі: Ооиѵ. Тиіа. В. РойиіокІо)е ап йег Ока (8. Шкіііп). Ваз Ехепіріаг 

§е1і5гІ йет 6ео1о"ізс1іеп Сотііё 

32. Ыікозігоііоп уижегоп Е1етіп§ (г. Т., 8. 34). 

33. Ыікозігоііоп саезрііозит Магііи (г. Т., 8. 35). 

34. Ыікозігоііоп ЪГСоуапит Е. Н. (г. Т., 3 35). 

35 Ыікозігоііоп іггедиіаге РЬіІІірз (г. Т., 8. 35). 

36. Ыікозігоііоп догдопеит Тгаиізсіюісі (г. Т., 8. 36). 

37. Ыікозігоііоп гоззісит п. зр. (Так Л III, Рі§. 3 а, Ь, с. (I. /, г. I., 8. об). 

Віе кіеіпеп Ьизс1іі§еп Роіурепзібске сііезег Зресіез Ьезіекеп аиз §езігескІеи суіішііі- 

зсііеп, еіѵѵаз §екгшпт1еп 2е11еп. Віе ѴегтеЬгип^ егіоіді йигсЬ гіетіісіі ипйіскіе 
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Кпозреп, (ііе ап сіеп аііеп 2е11еп теізі ги гсѵеіеп, зеііепег еіпгеіп іи Ьезііішпіет 
АЬзіапсІе ѵоп еіпапйег Ьегѵогзргіеззеп. Бег ВигсЬтеззег Вег 2е11еп зсЬсѵапкі 2\ѵізеЬеп 
3,5 ипсі 4,5 тга. Ѵоіікоттеп еіѣаііепе КеІсЬе ЬаЬе ісіі пісЫ іп Нйпсіеп "еЬаЫ, 

(іосіі ^езіаііеі еіп ѵгепідег Іаесіігіег, ги естзіаіігеп, сіазз ег пісЬі зеЬг ІіеГ §е\ѵезеп 
ізі ипсі (Іазз зісЬ ап зеіпет ВоОеп еіп зеііІісЬ еВѵаз гизаШтепдейгискіез гааззіѵоз 
баиіскеп егЬоЬеп Ьаі. Віе Зіегпіеізіеп гегіаііеи іп х\ѵеі Огйпипцеп, ѵоп сіеиеп 18 Ьіз 
20 кгаііі^ег епкѵѵіскеііе Ьіз гиг Соіитеііа геісЬеп, \ѵаЬгаиІ сііе ііЬгіуеп 18 Ьіз 20 

зсіпѵасііег зіпсі ипсі пісЫ йЬег <1еп ВегеісЬ еіпез ѵоп зеЬг ІеіптазсЬідет ЕшІоіЬекаІ- 
де\ѵеЬе еіп"епотшепеп Віпдез Ьіпаиз&еЬеп, сіег еіпе Вгеііе ѵоп 1 тт епеісЬі. Віе 
ІеісЫ §е\ѵо1Ыеп Войеп 1іе§еп зеЬг сІісЬі Ьеі еіпапсіег ипс1 іЬг АЬзІапй ЬеІпі"і еісѵаз 
■ѵѵепі§-ег аіз 0,5 тт. Віе 2е1І\ѵаш1 ізі ІіЬегаиз сіипп иші геі"і еіпе еі§епіЬит1ісЬе, пісЬі 
зеЬг зсЬагС аиз"езрга§1е Аипиіаііоп, зоѵѵіе еіпе еЬеп зоІсЬе Ьапдз1'игс1шп§. Ѵоп I. /ип- 

сегт Еіет.—Ь. сопсатегаіит Ьоиз<1. ипІегзсЬеісІеІ зісЬ (ііе псие Ап сіигсіі дгбззегеп 
ВигсЬтеззег ипсі гаЫгеісЬеге Зіегпіеізіеп. 

Еипсіогі: &оиѵ. Тиіа, Кг. МГепеѵѵ, В. СЬгиз1о\ѵо ат Ііпкеп Шег сіез Е1. Оззеіг. 
Ваз Ехетріаг деЬОгІ сіеіп Мизеиш сіез Вег§-ІпзІіІиІз. 

38. ЬопзЗаЫа (Іогі/’огтіз Е1 етіп" (г. Т., 8. 37). 

39. ВопзЗаІеіа раріііаіа ЕсЬѵагсІз еі Наіте, поп ЕізсЬег (Так III, Еі§. 6 а, 

Ь, г. Т., 8. 38). 

40. ІіОПзсМеіа Вгоппі ЕсЬѵагсІз еі Наіте (г. Т., 8. 39). 

41. ЬопзЗаІеіа Зиріісаіа Магііп (Так V, Еі". 4 й, (, с, г. Т.. 8. 39). 

42. ВопзЗаІеіа ізсЬтзоіѵкпіа 8іискепЬег§. (Так VIII, Еі". 4 а,Ъ,с, 3, е, г. Т., 

8. 40). 

43. ЬопзЗаІеіа гоззгса п. зр. (Так IX, Еі". 1 а,Ь,с,3, г. Т., 8. 41). 

Віе зсЬеіЬепІогті"еп, азіг8еепагІі§еп Роіурепзійске сііезег Агі ЬезІеЬеп аиз ругаші- 

сіаіеп, еіѵѵаз §екгйттІеп 2е11еп. ІЬге Віске иЬегзіеі§1 пісЬі 5 ст ипсі пітті паск сіеи 
Капйегп Ьіп аЬ. Віе еіпгеіпеп 2е11еп еггеісііеп геіаііѵ §гоззе Вітеизіопеп иші ЬаЬеп 
ипге§е1таззі§е СйпС- иші зесЬзескі^е ІІтгіззе. Біе ^гбззіеп Віа"опа1еи сіег зеЬг Яасііеп 
КеІсЬе теззеп §е§еп 3 ст, ѵѵосІигсЬ зіе зісЬ зсЬаіТ ѵоп ЬопзЗаІеіа ЦогЦ'оптз ипіег- 

зсЬеісІеп, сіегеп Біа§опа1еп пісЬі йЬег 2 ст 1ап§‘ зіпсі. Віе 2е1Вѵапс1е зіті гесЫ сіііші. 
Віе КеІсЬе зіпсі, ѵѵіе §еза"1, зеЬг ЯасЬ. Мап ипІегзсЬеісІеІ сіагап еіиеп шшепіогтідеп 
Вогсі ипсі сііе егЬаЪепе Міііеірагііе ѵоп еіпег ЫзсЬеп Ѵапсі Ье§гепгі. Іп сіег Міііе 
зіеЫ шап аисЬ еіпе Соіитеііа. Ат Вогсі сіез КеІсЬез Ігеіеп пісЬі зеЬг сІеиОісЬ сііе 
8ерІа Ьегѵог, ѵоп сіепеп сііе сіег егзіеи ОгДпипр; зісЬ еіѵѵаз егЬеЬеп ипсі аисЬ ат АиіЬаи 
сіег гишШсЬеп еіѣбЬіеп Міііеірагііе ЬеіЬеі1і§і зіпсі, іпсіет зіе Ьіз гит ЗаиІсЬеп геісЬеп. 

Віе Вгеііе сіез Вогсіз еітеісЬі 10 тт, сіег ВигсЬтеззег сіег Міііеірагііе ~ тт. Віе 
8ерІа зіпсі пісЬі ѵоіі епіѵѵіскеіі ипсі еггеісііеп сііе 2е1Вѵапс1 пісЬі. ІЬге СезатиаЫ 
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Ііеігаі-і 44—52. 1)іе 22 — 20 сіе г егзіеіі Огсіпііпц аптекой,цен, сііе, ѵѵіе цезацЬ, аиззег 
сіігесіег ѴегЪіпйипц тіі сіег ЛѴапсІ зЬеЬеп ітгі зісіі аа сіаз цгоззЫазіце ЕпсІоШекаІ- 

цесѵеке апіеітеп, геісЬеп Ыз гит Сейіѵшп сіег Ееііе, гиг Соіитеііа. Г)іе тіі Птеп 
аЬѵѵесЬзеІтІоп Вгегаіеізіеа гѵѵоііег Огсіпииц зіоззеп аиззеп ціеісіііаііз ап сіаз ЕисІоіЬе- 
каІцссѵеЬе, йЬсгвйЬгеііеп аЬег іпаеп сііе Сггепге сіег і’аізсііеи ЛѴаінІ пиг иш еіпе Кіеі- 

підкеіі: 1)аз Кп сі о 11і е 1< а 1 ц елѵ с Ъ е, сіаз сііе регірііегізеіге 2опе сіег 2е11е гѵѵізЫіеп сіег 
еоЬіеп ипсі сіег Ызсіісп ЛѴапсІ аизШПс, ізі цтоззЫазіц, ѵѵоЪеі сііе еіпгеіпеп Віазсѣеп 
іа ІюпгопЫег ШсМииц цесіеіші зіасі. Г)іе іаізсііе ЛѴапсІ, сііе, \ѵіе сііе НогігоіПаІзсІіпіие, 

еіпеи гиасіеа ІГтгізз Ьа4, Ьезіігі іт Вигсііщеззеі' 5 — 6 таі. Все тіШеге 2оае гсѵізсііеп 
сіег ІаІзсЬеп ЛѴаіиІ ипсі сіет ЗаиІсЬеп еаСІиШ цаиг іеіие сіісіііе Восіеп, зосѵіе сііе Зіепі- 

Іеізіса егзіег Огсіпипц. Віе Сепігаігоае, сііе іа сіеп Вигсіізсітіііеи еіаеп ВигсЬтеззег 
ѵоп 2—2,5 тш ЬаЬ, І5І еЬеазо цезЫіеі, \ѵіе аисіі Ьеі сіеа ОЪгіцеп Уегіѵеіегп ипзегег 
ОаШшц. Маи егЫіскІ сіагіи егзіеиз цецеп 8 ѵегіісаіе еВѵаз цсѵоіке Ьатеііеп, ѵоп 
сіепеп гсѵеі іп йег ЗуттеігіееЪепе Ііе^еи ипсі сіаз Зііиісііеп іп гсѵеі Шійеп зраІЬеп, ипсі 
2ѵѵеіІепз апсіеге УеПісаІЫаВсІіеи, сііе іп ігапзѵегзаіег ВіеМшіц гѵѵізсЬеп іеііеп зіеііеп 
ипсі еілѵаз іп еіпйпсіег цезсІюЬепе Ргізтеп ІіЙсІеп. Іш Вапгеп Ыісіеп аіі сііезе ЪашеИеа 
іпсіеш зіе зісіі сіигсіскгеигеп, еіп зеііг сошріісігіез ОеЙесЫ ипсі сііе Соіитеііа зсііеіпі 
’аеі ііігеп цстіпцси Вішепзіоиеп іш ЫогігопІаІзсІіпіВе еіп зсіісѵашшіцсз Оеіііцс г и Ье- 

зіігеп. ЕЬепзо сѵЫіскІ. шап іп сіег Сепіѵаігопс аиеіі сііе цеѵѵЙІЫеп Восіеп, сііе зісЬ іт 
ВигеЬзсЬши аіз ап сііе Соіитеііа апзіоззешіе ВІаВсЬеп епѵеізеп. Віе Восіеп Ьецеп зеііг 
сіісііі Ьеі еіиаасіег, АЬцезеІіеп ѵоп сіет ЬезсЬгіеЬепеи Роіурепзіооке ЬаЬе ісіі посіі 
гсѵеі ѵоп сііезег Зресіез іи Напсіеп цеЬаЫ, 3-3,5 ст сііск, йегеп 2е11еп сііе оЪеп 
ЬегеісЬпеіеп Вітеизіопеп пісЬі еггеіеЫеп, сѵйіігепсі Шге Віацопаіеп шсів ГіЬег 2 — 

2.5 ст таззеп. Него ЗігисЬиг сѵіез кеіие Ііпіегзсіііесіе сіег сіег зоеЬеи ЪезсЬпеЬепеп 
Гост цецеиііЪег аир сііе ааз цгйззегеп 2с11еп ЬезІеМ. ІЬге Кеісііе зіисі еЪеп зо Йас-Іс 
шй еіпег аЬаІісЬеп, пиг еілѵаз сѵеиіцег егіійіііеп МіВеІрагІіе. АисЬ сііе 2аЫ сіег Зіепі- 

Іеізіеіі із( ііігеп кіеіиегеп Вішепзіоиеп епізргесііепсі цегіпцег ипсі зсіісѵапкі гсѵізскеп 
40 ипсі 42. Ап сіеп КеІсЬескеп еіпез сііезег Роіѵрепзійске Иеззеп зісЬ кіеіпе апікеі- 

іпепйе ЕеІІсЬеп сѵакгпоіітеи. 
Уои ЬотЛаІеіа (Іогі/'огтіз ипсегзсііеісіеі зісіі сііе ѵоп тіг аиіцезіеіііе Зресіез гіет- 

ІісЬ зсЬагі' іт Баи Шгег КеІсЬе ипсі іп апсіегеп ЕіцепіЫітІісЬкеіІеп ікгег Зігисіиг. 

Гипсіоп: Ѳоиѵ. Мозкаи, Кѵеіз Зегриеіюсѵ, I). Ьизіікі ап сіег Ока (8. ШкШп). 

Віе Огідіпаіе зіпсі іт Везііге сіез СеоІо^іЗсЬеп Сотііез. 

44. Ьопжіаіеіа ЪіпвсШеіом п. зр. (Так IX, Гій'. - а, Ъ, с, г. Т., 8. 42). 

Віе азігжепагііяеп РоІуреозШске сііезег АП гві^еп еіпе зйЬеіЪепЙгтще ОезІаП, зтсі 
іп сіег Сепігаіраѵііе еВѵпз аиІ'йеЫаЫ ипсі ЬаЬеп еіпеп ши’е§е1шаззій о-египс1о4еп осіег еВѵаз 
ескійеп Итгіз. 41іѵе Вітеизіопеп зіпсі пісЫ Ьезопсіегз апзеітіісік еіп тіг ѵогііейешіег 
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Роіурепаіоск Ьаііе еіпеи ВигсЬтеззег ѵоп 15 ст. Віе ігге§иГаг ругатібвіеп. еііѵаз 

декгйштіеп 2е11еи ЬаЪеп еіпеп МпІ- Ьіз 8есЬзескі§еп 1 тгіяз. 8іе деЬеп ідіеісіізат ѵоп 

еіпет Сепігит аиз ипб Ъіібеіі Ьеі ііігег ВегИЬгипд біе §е\ѵб1Ь(;е ОЪегЙаске без І’о- 

Іурагіитв. Ой'епЬаг зіікі сііе пенен Кпозреп, бпгсЬ йіе баг \ѴаоІі'Г!шт ііез Зіоскея 

Ъе\ѵігкЬ хѵтчіе, ап бег Вазіз сіе г аііегеп 2е11еп Негѵогд-езргоззеп. І)іе еіпхеіпеп 2е11еп. 

аиз сіепеп сіаз Роіурагішп сііезег Зресіез гизаішпеп^езеі/і ізі, зіпсі, лѵіе зсЬоп ртае'і. 

ѵоп ругатібаіег Еогт ипб іііг Кеісіі зосѵоЫ, аіз аисіі сіег (^иегзсіітіі Ьаі еіпеп ГііпІ- 

Ьіз зёеЬзееМдеп Итгізз. Зіе зіпсі теізі еіѵѵаз ^екгйтті иті еггеісііеп еіпе Ьап.це ѵоп 

5 — 6 ст. І)іе Хеііѵѵаікі ізі геіаііѵ сіипп иші ойепЬагІ еіие зсііагі аи^езргадіе І/аодз- 

1’игс]иш§-, золѵіе гіп§Йгші§е Еіпзсітйгип&еп иші ЛиГігеі1іШ]°еіі. Віе Віадопаіеп бег 

Іѵеісііе йЬегзІеі$еп іп ііігег Ьйп^е зеііеп 2 ст иші еггеісііеп пиг іп ѵегеіпгеііеп 

Еаііеп 2.5 ст. Іт А11§етешеп зіпб зіе гесііі Йасіі иті ипіегзсііеібеп зісіі зсЬаіЧ ѵоп 

і. /Іогі/огтіз иті Ь. гозвіса. Веі сіег егзіеп ѵоп сііезеп Ьеібеп ізі ЬскапиІІісЬ бег 

Вогсі без Кеісііез зсіітаіег ипсі сііе Міііеірагііе Ііеіег, Ьеі сіег хсѵеііеп егЬеЫ зісіі »1іе 

Міііеірагііе теізі теЬг осіег \ѵепі§ег зсЪагР \Ѵаз ба§'е§еп (Не Іѵеісііе ѵоп Ь. МиыЫг- 

(оіѵі ЬеІгіЙІ, зіпсі зіе, лѵіе §еза§1, іт Отапхеп Йасіі шіі еіпет ІеісЫ паск Зет Сепігит 

аЫаІІепбеп Вогсі ѵоп 5-6 тт Вгеііе иті еІ\ѵаз ѵегііеі'іег Міііеірагііе, біе ѵоп еіиег 

іт ВигсЬтеззег 5—6 тт теззепсіеп ГаІзсЬеи Ѵапб Ье^геп/,1 лѵігсі. Ніег егЬеЫ зісіі 

сіаз зеШісЬ еісѵаз гизаттепдебгііскіе Заиісііеп еіп \ѵепі§ НЬег беп Вобсп. Али Кеісіігаибе 

ігеіеп сііе Зіепііеізіеп каши Ііегѵог, зіпсі аЬег сІеиМісЬег ат Вашіе бег ѵегііеііеп Міііеі¬ 

рагііе ѵѵаІігпеЬтЬаг. Іііге ОезатіхаЫ зсііѵѵапкі бег бгоззе бег 2е11еп епІзргесЬеиб хсѵі- 

зсііеп 36 иті 44, зіе зІеЬеп шіі сіег 2е1Ьѵапс1 пісбіі иптіІІеІЬаг іп ѴегЬіпбищу, зопбегп 

Іеііпеп зісіі ап баз ЕпбоіЬека1р;е\ѵеЪе ап. Г)іе 18—22 Зеріа егзіег Огбпипр еггеісііеп 

біе Соіитеііа, ѵѵаНгепб біе тіі іііиеп аНѵѵесІізеІпбеп Зеріа хѵѵеііег Оібшт^ іи §1еісЬег 

АпхаЫ каит іп біе ѵоп бег іаізсііеп А ап б итзсЫоззепе тііііеге 2опе ѵогбші^еп. 

Г)іе регірЬегізсНе 2опе ізі тіі зеііг ^гоЬтазсЬі^ет Епбе11іека1§е\ѵеЬе аиз&еіиііі, 

беззеп ВІазсПеп іп Ногіхопіаіег ВЫіІипр; §ебе1піі зіпсі. Віе аиззеп ѵоп бег Іаізсііеп 

ДѴапб, іппеп ѵот Заиісііеп Ье§гепхІе тііііеге 2опе епійаіі пеЬеп беп Зіегпіеізіеп 

егзіег О г б п и п § аисіі Вобеп. Мгаз біе Сепігаіхопе, баз Заиісііеп, ЬеігіЙІ, зіітті іііг 

Ваи тіі бет Ьеі беп иЬгіцеп Ѵегігеіегп без Оепиз ЬеоЬасІіІеІеп ііЬегеіп ипсі ісіі багі 

баііег зеіпе Веіаііз хѵоЫ ііЬег^еІіеп. І)аз Ѵегііаііеп бег Зеріа хи беп епѵаітіеп бгеі 

2опеп Ьіеіеі еЬензо сѵепі§ еіхѵаз Везоибегез баг. 

Еипбогі: Стопу. Мозкаи, Кг. ЗегрцсЬотс, В. ВизЬкі ап бег Ока (8. NіIіКі11). Ваз 

Ехетріаг ізі іт Везііхе без Оео1р§ізс1іеп Сотііез. 

СЬопахіз М. ЕсЬѵагбз еі Наіте 1851. 

Віе зсІіеіЬепіогтідеп Роіурепзіоске ЬезІеЬеп аиз ^езігескіеп суНпбпзскеп 2е11еи 

ѵоп гесЫ апзеііиіісііеп Вітепзіопеп, біе еіпапбег хит Піеіі Ьегіііиеи. Віс хаЫісісІісп 



96 А. 8ті;скЕй'ВЕка. 

Зіегпіеізіеп зіпй ѵоіі епіѵѵіскеіі ипй зіеЬеп іи ишпіІіеІЬагег ѴегЬіийии§ тіі сіег 2е11- 

дѵаікі. Уоп іЬпеп геісЬеп сііе бег егзіеп Огйпип°; ап§еЬогепйеп Ьіз іп сііе Селігаігопе, 
ѵѵаЬгелй (Не тіі іітеп аЬѵѵесЬзеІпйеп 8еріа гѵѵеііег Оп1тш§ пісЬі ііЪег беи ВегеісЬ 
(Іез ѵоп еіиег зсЬѵѵасЬ аиз§еЬіІйеіеп ІаІзсЬеп \Ѵаис1 Ье^гелгіеп Ъгеііеп Кіп§ез ѵои 
ЕпйоіЬекаІ&еѵѵеЪе Ьіпаиз&еЬел. ВигсЬ сііе ІаІзсЬе \Ѵгапй ѵѵіпі (Ііо ѵоп ЕпйоіЬекаІ^е- 

\ѵеЪе еіп§епоттепе регірЬегізсЬе Еопе ѵоп сіег Сепігаігопе ^еігеппі, сііе тіі сіісксп 
деѵѵбІЫеп Вбсіеп аиздеГпІІі ізі, зоѵѵіе тіі ѴегіісаЬЕатеІІеп, ѵоп йеиеп еіпе іп сіег 
ЗуттеігіееЪепе 1іе§епс1е зіе іп гѵѵеі §1еісЬе Шііііеп іЪеіІі, ѵѵіііігепсі сііе ііЪгі§еп ѵіеі 
сіипиег ипсі гиг Уаізсііеп ЛѴапсІ гайіаі §езіе11і зіпсі. Віе Сепігаігопе котті зотіі іп 
ііігет В.ш сіет еіп%ег Агіеп ѵоп Ьоѣзсіаі&іа гіетііск паЬе, ипіегзсііеісіеі зісіі ѵоп 
іЬпеп аЬег сіигеіі (Іаз ЕеЫеп сіег (^иегіашеііеп, сііе кіеіпе іп еіпапйег §езс1юЬепе 
Ргізшеп Ьіійеп, \ѵіе зіе йет депаппіеп бепиз еідеп зіпй. Еіп ѵѵеііегез Ьейеиізатез 
IIпіегзсѣеійип^зтегктаі гѵѵізсЬеп Ъеійеп ізі йіе ѵоіікоттпе Епі\ѵіск1ип§ йег 8іет- 

Іеізіеп Ъеі Сііопа.сіз. 
Ез ЫеіЬі посіі йЪп§, ги Ьетегкеп, йазз іп аііегеп Віа^позеи йіезег Оаііип§ еіпе 

ипѵо1І5Іапйі§е Епі\ѵіске1іт§ йег 8еріа иий саз ЕеЫеп еіпез иптіііеІЬагеи 2изаттеп- 

Ьап§ез гѵѵізсЬеп іЬпеп ппй йег 2е11ѵѵапй ап§е§еЪеп ізі. 

45. Сіітахгз Ѵегпеиііі М. Ейѵѵагйз еі Наіше (Таі. VII, Еі§. I а,Ь,с, г. Т., 8. 44). 

Віе зсЬеіЪепЫпш^еп Роіурагіеп зіпй аиз гесЬі §гоззеп, §езігескіеп, суііпйгі- 

зсЬеп Ееііеті гизаштсп^езеігі, йіе ЬаЫ тіі еіпапйег іп ВегйЪгип" зіеЬеп, Ьаій йигсЬ 
еіпеп АЪзіапй ѵоп теЬгегеп Міііітеіегп деігеппі зіпй. Ваз ЛѴасЬзіЬит йег Роіуреп- 

зіоске егіоі^іе йигсЬ Негѵогзргіеззеи ѵоп Кпозреп ап сіег Вазіз сіег Ееііеп. 8о йгап§іеп 
зісЬ йіе іип§ец Ееііеп Ьаий§ гѵѵізсЬеп йіе аііегеп Ьіпеіп ппй ѵегѵѵапйеііеп йпгсЬ йен 
Вгпск, йеп зіе йагаиі аизйЪіеп, йегеп гедеітаззі^ §егтійеіе Ътгіззе іп еіііріізсііе 

ойег ігге§и1аг ескі°-е. 
Міг Ьаі еіп ВпісЬзіііск еіпез Роіурепзіоскез ѵоп еіѵѵа 6,5 ст Віске, 11 ст Ьап°;е 

ппй 5,5 ст Вгеііе ѵог§е1е§еп ипй ез Ііеззеп зісіі йагіп 7 ѵо11зі&пйі§е сшй 12 ипѵоіі- 

зіапсіі^е 2е11еп гаЫеп. Іп йег Еап^згісЬіип§ йез Роіурагіитз ой'епЪагіеп йіе Ееііеп 
ЬаЫ ехеепігізсЬеге, Ьаій се'пігаіеге ѴегіісаІзсЬпіііе. КеІсЬе зіпй пісЬі егЬаІіеп §еЫіеЬеп 
ипй еЬепзо ѵѵепі$ ізі йіез Ъеі йет Ехетріаг йег Еаіі ^еѵѵезеп, йаз М. Ейѵѵагйз ипсі 

Ыаіте іп Напйеи §еЬаЬі ЬаЬеп. 
Віе Ьапде Йег Ееііеп §іп§, \ѵіе кеза§і, пісЬі ііЬег 6,5 ст Ьіпаиз ипсі сіег ВигсЬ- 

теззег іЬгез птсІІісЬеп (^иегзсітіііез еггеісЬіе 2 ипсі 2,5 ст. Віе 2е11\ѵапсІ ізі зеЬг 
сЫпп иий йагап зсЫіеззі зісЬ еіпе ІеісЬі іп йіе Аи^еп 1’аііепйе ѵои ЕпйоіЬекаІ^еѵѵеЪе 
еіп§епоттепе, ѵоп еіпег ІаІзеЬеп ЛѴапй Ье^гепгіе регірЬегізсЬе /опе ѵоп еіѵѵа 6 тт 
Вгеііе. Вагіп егЫіскеп ѵѵіг йіе Віегпіеізіеп зоѵѵоЫ йег егзіеп, аіз аисЬ йег гѵѵеііеп 
Огйшт§, ѵоп йепеп ]епе Ьіз гиг ІаІзсЬеп Ѵажі геісЬеп, ѵѵаЬгепй йіезе пісЬі ііЬеі 
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4 шш Ш іп сіаз ЕпйоІІіекаІёеѵгеЬе еіпйгііі§еп. І)іе Оезашіхакі сіег Зеріа зск\ѵапкі 
Іе паск Шгег (тгоззе иші сіеш Бигсктеззег ііігез С^иегзскпіііез хлѵізскеп 60 ийд 76. 

М. ЕсЬѵагсІз &іеЪі ікгег 88 ап, йоск каі ег оз шіг Роіурепзібскеп тіі 2е11еп ѵоп 
дгбззегеп Бітепзіопеп хи Вит §е1іаЫ. Ѵоп (Іей Віегиіеізіеп ^екогеп 30 — 38 сіег егзіеп 
Огйппп@- ап иші зіпсі кг&йідег аизігеЬІЫес, (Не тіі ікпеп аіпѵескзеіпсіеп Зеріа гтеііег 
Огйпігав зіпй (1а§е§еп еілѵаз зсіпѵіккег. Біе іаізске ЛѴап<1 ігеппі, хѵіе епѵйкпі, сііе 
регіркегізеке 2опе ѵоп сіег сепігаіеп, сііе еіпеп Біатеіег ѵоп 6—7 шш каі иші шіг 
хіешііск зіагк деѵѵоІЫеп, сііскеп, ип^езраііепеп Войеп іп Акзіапсіеп ѵоп е(\ѵа 1 шш 
аиз§еіи11і ізі. АЪ&езекеп ѵоп сііезеп егЫіскеп лѵіг сіогі паск 8 — 10 гасііаі §езіе11іе 
ѴегіісаІЫаІІскеп, ѵоп сіепеп хсѵеі еіпе иптіііеікаге Еогізеіхипр; ѵоп еіпапйеѵ кікіеп иші 
Йіе §апге 2опе іи сіег Зуттеігіеекепе іп хѵѵеі ціеіске НіШ’іеп ікеііеп, сііе икгі^еп акег 
хи сігеіеп осіег т ѵіегеп ап кеісіеп Зеііеп ріасігі зіпсі. 

Ришіогі: Ооиѵ. Ілѵег, Кг. Взкеѵѵ, Б. Родогекто, 5 кт ѵоп Кзкехѵ. Баз Ог%іпа1 

ізі іт Везііхе сіез Вег§-Іп$іііиіз. 

КопіпскорЬуІІит Ткотзоп еі Кіскоізоп 1876. 

Еіпіаске осіег хизаттеп^езеіхіе Когаііеп, сііе Ъизскі§е осіег ѵетѵеі§іе Роіуреп- 

зіоске Ъікіеп. Біе Зіегпіеізіеи геіскеп піскі Ьіз апз Сепігит. Баз Заиіскеп ізі таззіѵ 
ішсі §гійеІіогті^. Іт Іппегеп сіег 2е11еп егЫіскг тап іп сіег Сепігаіхопе Восіеп, іп сіег 
регіркегізскеп ЕшІоІкёка1§елѵеке. 

46. Копіпскоркуііит гоззісит п. зр. (Так VI, Еі§. 9а, Ь, с, сі, с, г. Т., 3. 45). 

Біе кіеіпеи Роіуреизіоске сііезег Зресіез ѵѵаскзеп ѵегтоде <1ез Негѵогзргіеззепз ѵоп 
Саіусіиаікпозреп, йегеп 2ак1 х\ѵізскеп хсѵеі ипсі сігеі ѵагіігі (ез ізі то§1іск, сіазз сіаз 
ДѴаскзікит сіигск 2е11ікеі1ип§ егГоІ§1). Жск кет Маіегіаі хи игікеііеп, сіаз тіг хиг 
Ѵег1й§ип§ §езіапс1еп каі, епісѵіскеіп зіск зеііеп сотріісігіеге Зіоске. Біе еіпхеіпеп 2е11еи 
егзскеіпеп §езігескІ, суііпсігосопізск, тіі ѵипсіііскет Кеіскитгізз. Баз ізі сѵепідзіепз 
Ьеі сіег Миііеі'хеііе сіез Роіѵрепзіоскез сіез Еаіі. Біе 2е11еи сіег хѵѵеііеп Сепегаііоп 
зскеіпеп зіеіз кііггег ипсі суііпсіпзск хи зеіп. Бпіег сіеп Роіурагіеп, сііе тіг ѵигде- 

1е«;еп какеп, еггеіскіеп сііе Миііегхеііеп теізі еіпе Вап^е ѵоп 4 ст, акег ез сѵагеп 
аиск зоіске (Іагипіег, (Іегеп Миііегхеііе пиг 2 ст 1ап§ сѵаг. Біе Вап^е сіег Госкіег- 

хеііеп, сіег хѵѵеііеп Сепегаііоп, §екі Ьеі еіпеш Бигсктеззег сіез гишШскеп Кеіскез 
ѵоп 5 шт піскі икег 1 ст кіпаиз. Біе 2е1ЬѵашІ ізі гескі сііск ипсі Іаззі еіпе згкѵѵасіі 
аиз§'ерга§іе Зігіскеіипц іп Іоп^ііисііпаіег Шскіип§ ипсі еіпе хагіе 1 иге кип» іп (іапз- 

ѵегзаіег егкеппеп. Аиззегйет ойепЪагеи сііе 2е11еп Ьізѵѵеііеп иш‘е§е1таззі§е гіпдіоіті§е 
Етхіекип^еп ипсі АиіігеіЬип§еп. Бег Кеіск ізі піскі ііеі иші гипсіііск. Іп ьеіпеш 
Сепігит егЫіскі тап сііе еіѵѵаз Ьегѵогга§епйе, зеііііек хизаттепеесігіккіе, таззіѵе Со- 

13 
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іитпеііа иікі ап йен Кашіегп йіе кгіійіуег аиз^екіійеіеп Зіегпіеізіеп егзіег Огйпиц§, 

2\ѵізскеп Йепеп сііе Зеріа гѵеііег Огйпип§ каша ап&ейеиіеі зіпй. I)іеые га{*еп пиг 
зеііг \ѵепід іпз Іішеге Йег Ееііе тог шкі аисЪ «Не Йег егзіен Огйпипд еітеіскеи Ігоі?. 

іЬгег зііігкегеп ЕпІ\ѵіске1ип§ йаз Сепігит йоск иіскі. Віе Оезаті/аЫ йег Зеріа 
зсіпѵаикі )е паек Йег бгоззе Йег 2е11еп гѵѵізскеп 48 ипй 52, ѵоп йепеп 24—26 йег 
егзіеп ипй екепзо ѵіеі йег гхѵеііеп Огйшт§ ап^екогеп. Ваз Епйоікека1§е\ѵеке Ъіійеі 
еіпеп зсктаіеп регіркегізскеп Віп§' ипй кезіекі аиз іеіпеп Мазекеи Віе йіе Сепігаі- 
рагііе еіииектепйеп Войеп Ііей'еи ін Акзіііпйеп ѵоп еілѵа 1 тш ѵоп еіпапйег, зіпй 
Іеіскі §е\ѵб1Ьі ипй йапп ипй \ѵаип гегзрІіЬбеіТ. 

Рипйогб: Стоиѵ. ипй Кг. Тика, 10 Кііотеіег зийііек ѵоп йег $1еіскпаті§еи Збайі, 
ап йег ЕізепЬакпІіпіе. Ваз Огідіпаі ізі іт Везііге йез Вег&-ІпзІіІиІз. 

47. Копіискоркг/ІІит ОНѵіегі п. зр. (Так УП, Еід;. 8 а, Ь, с, сі, г. Т., 8. 4 6). 

Віе Еіпгеіхеііеп йіезег Зресіез какен йіе Сгезіаіі еіпез Ногпз тіі пшсШскет Кеіск 
ипй екепзоіекеи С)иегзсЬпіІІеп. Ікге Ъап§е ЬеІга§1 2,5 ст, йег Вигсктеззег йез Кеіскез 
1,75 ет. Віе 2е11\ѵаий ізі йппп ипй гещі іи каит Ьешегккагег Аизрг&§ип§ Ьап§з- 
іигскин§ ипй АппиІаМоп. Іга Ьаиі’е йез аіітакііекеп ЛѴаскзіЬишз кгіітті зіеіі сііе 
2е11е Ъаій насіі йіезег, Ьаій паск ]епег Зеке еіп ѵгепіі? ипй егЫШ іп Ео1§е йеззеп 
еіп ^е^ііейегіез Аиззекеп. Вег гипйііеке Іѵеіск ізЬ гіетііек Ііеі (са. 5 тт), каі еіпеп 
Наекеп, еііѵа 5 тт ЪгеіЬеп Ваий ипй еіп ѵегііеі’іез Міііеііеій, аиі йеззеп еЪепеш 
Войеп еіп зеііііек 2изаттеп§;ейгйскіе® к1Шегі§ез Заиісііеп кегѵогга§1. Ат Кеіскгаийе 
зіпй йіе Зіегпіеізіеп егзіег ипй я\ѵеііег Огйпішд тіі еіпапйег ак\ѵескзе1пй §иІ Ъе- 

тегккаг, ѵоп йепеп )епе Ьейеиіепй к га В і§ег еиі\ѵіске11 зіпй, аіз йіезе. АЬ§езекеп 
й&ѵоп Ъетегкі тап поск еіпе зекг зсктаіе Г’агске, іп йег йаз іт Цекгі§еп піекіз 
Везопйегез аиілѵеізепйе Наирізоріит ипіег^ёкгаскі ізі. Віе 34 Зіегпіеізіеп егзіег 
Огйиип§ йгіпееп 4 тт Ііеі іпз Іппеге йег 2е11е еіп, окне іпйезз йаз Сепіпіт /и 
еггеіекеп, хѵакгепй йіе гіѵеііег Огйпип^ іи §1еіскег Апгакі пиг 2,5 тт Ііеі кіпеіи- 

ѵеіекеп. Віе Оезатігакі йег Зеріа ЪеІг&&1 зотіі 68. 

Ап йег \Ѵапй Ьіійеі іеіптазскі&сз Епйоікекаі^еѵеке еіпеп Кт* ѵоп 2 кіз 4 тт 
Вгеііе. Віе іт Уегіісаізскніііе зіскіЬагеи зекг йіекіеп Войеп зіпй йкпд ипй хегзраііеп 
ипй зекпеійеп йаз Заиісііеп, ап Йет зіе зіек еіп іѵепі§' етрогкеЪеп. 

Віезе Зресіез ізі іи йег ипіегеп Акікеікт^ Йег СагЪопаЫа§ёгип§еп ѵоп 8йс1- 

Кпззктй апгиігейеп. 

Еипйогі: Ооиѵ, Хо\ѵ§огой, Кг. ВогоѵѵіЬзскі ап йег Мзіа (Зіѵеізскіп). Ваз Огі- 

§іпа! декогі йет (іомІодВсксп Сакіпеі йег Ііпіѵегзііаі Казап. 

48. Сусіорііцііит ТІютзопі п. зр. (Так У, Ей*. 6 а, Ь, с. г. Т., 8. 47). 

Віе Еішеігеііеп йіезег Зресіез какеп йіе Везіаіі еіпез 1ап§1іскеп Ногпскепз ипй 
зіпй гескі зіагк §екгііттІ. Ва іек пиг іпсотріеіе 2е11еп іп Напйеп каке, йіе йез Кеіскез 
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ЬегаиЪі зіпсі, \ѵа§е ісіі ез пісЫ, іЬге Бітепвіопеп хи Ъезіітщеп. Баз ѵоШі;іш1і§зіе 
Рга§теп1, йаз тіг ѵог§е1е§еп Ііаі, \ѵаг 5 ст 1ап§ иші зеіп дп'іззіег (^иегзеИшН ѵом 
іишШсІіет ІІтгізз Наііе еіпеп Бтсіітеззег ѵоп еі\ѵа 3 ст. Бег Кеісіі ізі піс№ 
егЬаІіеп. 1>іе 2е11\ѵаисІ ізі зеііг <1ііп» иші сіег 2егзібпт§ Іеісііі аиз^езеШ.. Ап іЬгег 
ОЬегЙасЬе ойепЬагі зіе еіпе хагіе Ъап§з('игсЬип§ иші гесіп зсііагі аиз^ерпЦіе ипге- 

оеітаззіде Аппиіаііои. Біе Зіегпіеізіеп хегіаііеп іи х\ѵеі Оп:1пии§еп, ѵоп йепеп сііе 
сіег егзіеп Огс1тт§- пт Аизпаііте сіез іп еіпег всіппаіеп Ригс Ію ииіеі^еіп’асіііеп 
Наирізеріишз кпіШ§ег аизё'еЬіЫеі зіпсі иші, 57 ап сіег ХаЫ, сіаз Заиісііеп еггеісЬеп. 
Міі іЬпеп \ѵескзе1п сііе 58 Зеріа хсѵеііег Огйпип^ аЪ, (Не еі\ѵаз зсіпѵаеііег епісѵіскек 
зіпсі ипсі 2 — 3 шш ѵог сіеш Заиісііеп Наіі шасііеп. 1)іе ОезашІхаЫ сіег Зіегпіеізіеп 
Ьеіаий зісіі сіеіппасіі аиі 116, сіосЬ Ьехіеіи зісіі (Ііезе пиг аиі еіпеп (^пегзсЬпііі ѵоп 
3 ст. Ез ізі посіі хи Ьетегкеп, сіазз зісіі ап сіеп Зеріеп Ьеісіег Опіттцеп іп скПтег 
Ісііісіп Зіегеоріазта аЪ°е1а§егІ ЬаС І)іе регірііеѵізсііе 2опе лѵіічі, аЬрезеІіеп ѵоп сіеп 
Зіегпіеізіеп, аисіі посИ ѵоп хіетіісіі іеіпет Ешіоіііекаі^есѵеііе еіп§епоттеп, сіаз еіпеп 
Еіп§ ѵоп 5 тш Вгеііе Ъіісіеі ипсі сііе еі\ѵа 5 тт Іігеііе тііііеге 2опе ѵоп сіег еіпеп 
Зеке Ѣе^гепаС, лѵакгепсі Негеп ашіеге Ѳгепхе сііе Соіишеііа ізі. Біезе тііііеге 2оие 
Ье1іегЬег§1 аиззег сіеп Зеріеп посіі Восіеп, (Не зеііг (ІШт ипсі Наиб® хегзраііеп зіші 
зо, йазз зіе іт Оапхеп еіп §гоктазс1п§ез ѲесѵеЪе тіі Іапуіісііеп 2е11еп кагзіеііеп. 

Біе Сепігаіхопе, сіаз Заиісііеп, шгй ѵоп еіпег ііЬегаиз сіиппеп М7аші Ъе§гепх1 иші 
хеі&і іт (^иегзсішііі еіпеп гиисііісіі еПірзоісЫеп ІІтѵізз, сіеззеп кіеіпеге Ахе 12 тт 
иііззі, \ѵаЬгепс1 сііе §гоззеге 14 тт 1ап§ ізі. Бег Ваи сПезег Сепігаіхопе ізі зеііг 
сотріісігі: іНг іппегег Кет ізі тіі зроп^іозет ОесѵеЬе аиздеіиІН, сііе Регірііегіе 
ЪезіеЫ аиз гасііаі §езіе111еп іеіпеп ѵегіісаіеп Ьатеііеп. Аисіі Восіеп зіпсі іп сіег Сеп¬ 

ігаіхопе ЬетегкЬаг. 
Біезе Зресіез зіеііі кет ѵоп Тіютзоп іт Дакге 1883 аиі'"езІе111еп СусІорЬуІІит 

расІіуетІоМьеслт хіетіісіі паке, ипіегзсііеісіеі зісіі аЬег сіаѵоп сіигсіі еіпе ееі іп,цеі е 
АшаЫ ѵоп Зіегпіеізіеп Ъеі §1еіс1іет фиегзскпіісскиюітеззег, зоіѵіе сіигсіі §гбззеге 
Бііпё'е сіег Зеріа гтѵеібйг Огсіпшщ. Біе аиз Зсіюіііаші зіаттепсіе Ап Ъезііхі Ъеі еіпет 
Биі'сНтеззег ѵоп 3,5 ст 152 Зеріа егзіег ипсі хсѵеііег Огс1шш§, сііе иизіі§е ши 112. 

Веі ^епег геіскеп сііе Зіегпіеізіеп хсѵеііег Огкиипр; 5 тт ііеі іиз Іппеіе сіи 2еІ!е 

еіп, Ъеі сіег иизгі^еп 8 — 9 тт ііеН 
Еипсіогіе: Ооиѵ. Бтоіепзк, Кг. ЪісЬпосѵ, Б. 8патепзко,]'е ат гесіііеи Шег сіез 

Р1. В'пта; Стоиѵ. Ка1и§а, Кг. Месіуп, ат Р1. ЗсЪапуа хсѵізсііеи сіеп Б. Котігтѵа ипсі 
Маззіодѵа, зоіѵіе Кг. Ка1и§а ат Е1. ІѵаІизЬка Ъеіт Б. Вѵапосѵа. Біе Огі^іпаіе цеііогеи 

сіет Вег§-Іііз1ііиіе. 
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49. СусІоркуИит ШіеН п. зр. (Тай V, Ріе;. 9 а, Ь, с шкі Тмй ТХ, Рі.ц\ 3 п, Іі, 
г. Т., 8. 48). 

І)іе Еіпхеігеііеп Йіезег Аі'І ЬаЬеп сііе Рогш Іап^НсЬег, еілѵаз §-екгишшІег 
ПогпсЬеп ипй еггеісЬеи еіие Тап^е ѵоп 8 ст Ъеі еіпеіп БигсЬтеззег йез гипйіісііеп 
КеІсЬез ѵоп 3 ст. Біе \Ѵапй Йег 2е11еп ізі йііпп ішсі ойепЬагі еіпе гесЬі кгаііід 
аизцѵзргоеііепе Аипиіаііоп, зоѵіе тіпйвг йеиШсЬ аизуезргоеЬеие ЬйпдзіигсЬип#. Бег 
Кеісіі І8І ііеі (Ьіз 1,5 ст), ѵоп еіпеіп зепкгесЬіеп Кашіе еіпцеГаззі, ап йет 
сііе Зіегпіеізіеп егзіег ипй хѵѵеііеѵ Огйпии§ еілѵаз Ьегѵогга§;еп, иші аиз сіепі Восіеп 
егЬеЫ 8Іс1і сііе 10 хпіп іт Біашеіег теззепйе Соіитеііа еіп лѵепі§. Біе РигеЬе. 

іп йег йаз еііѵаз лѵепі§ег аиз§еЫ1йе1е Наирізеріит ріаеігі ізі, тасііі зісЬ ап <1ег 
Кеісіпѵапй пісЪі ЬетегкЪаг, ёа зіе зеііг зсігтаі ізі, йосіі ізі зіе ап йеп С)иегзс1тіІеп 
Йег 2е11е §иі зісІИЪаг. Біе ОезатіхаЫ йег Зіегпіеізіеп ЪеІаиГі зісЬ Ьеі еіпег 
2е11е ѵоп Йеп ап§е§еЬепеп Бітепзіопеп аи( 112, ѵоп йепеп сііе 56 йег егзіеп 
Огйпппд ап§еЬбгепйеп тіі АцвпаЬте йез зсІпѵасЬег епіѵѵіскеііеп Наирізеріитз сііе 
Сепігаігопе еггеісііеп ипй шіі йеп 56 Зіегпіеізіеп г^ѵеііег Огйтт§ аЬ\уесЬзе1п, йіе 
іп йег ЕоІ\ѵіске1ші§ Ьіпіег ,]епеп хигйскЫеіЬеп ипй ііЪег йеп Еис1оі!іеЪ:а1“елѵеЪегіп§: 

ііісіи Ьшаиз^еЬеи, зо йазз іііге Епйеп тот Заиіеііеп Йигсіі еіпсп АЬзІапсІ ѵоп 4 4,5 шш 
§еігеппІ ЫеіЬеп. БигсЬ §егіи§еге АпзЬіІйип^ йег Зеріа хѵѵеііег Огйтш§ йійегіп 
ипзеге 8ресіез ипіег Апйегеш ѵоп С. ТІютзот, Ьеі йеш йег зоеЬеп егтеаЬпІе АЬзІапй 
Ыозз 2 тт Ьеіга^і. Біе регірЬегізске 2опе \ѵігй ѵоп еіпет 5 тш Ьгеііеп Віп§ ѵоп 
зеііг іеішпазсЬі^ет Епйоі1іека1§е\ѵеЬе еіпдепоттеп. йаз аЬег іттегЬіп §гоЬег ізі. 
аіз Ьеі С. ТНшізопі. Біе тііііеге 2опе епіЬаІІ іп йісЫег Апогйтш§ кигхе, пісМ 
зекеп /.егзраііепе Войт ипй ап йеп Зіегпіеізіеп ііпйеі зісЬ йагіп Віегеоріазта аЬ^е- 
Іадегі. Біе Сепігаігопе, йаз ЗаиІеЬеп, Ьаі 10 шт БпгсЬтеззег, ѵегЬаІІшзтаззі§ ѵѵе- 

иі<*ег, аіз Ьеі Йег теЬО'аеЬ §‘епаппІеп ѵег\ѵапйіеп Рогт, ізі аиз зроп§іозет Ое\ѵеЪе 
хизаштепііезеиі, ішй іп йег РегірЬегіе ѵоп киггеп, гайіаі дезіеіііеп ѴеБісаІЫаІІсЬеп 

еіпоепоштеп. 

Ришіоііе: Ооиѵ. КаІи§а, Б. БѵазсЬеѵѵа ап йег ІѵаІизЬка; Сіоиѵ. Тиіа, Кг. \Ѵепе\ѵ, 
Б. ВоізсЬкоѵа ап йег Ока (Ьеійе Огіуіпаіе зіпй іт Везііхе йез Вегд-Іпзіііиіез); Ооиѵ. 

Мозкаи, Кг. 8егрис1ю\ѵ. Б. ЕизЬкі ап йег Ока (8. Мікіііи, йаз Огі&іпаі іп йег 
Зашткшд йез Оео1о§ізсЬеп Сотііёз). 

50. СусІорЬуІІит тзіепзе п. зр, (Тай IX, Рі§\ 5 а, 6, с, сі, г. Т., 8. 49). 

Біе Еіпгеігеііеп йіезег Агі ЬаЬеп йіе Рогт уекгпттіег НогпсЬеп ипй іііге Огбззе 
ізі, паск йет еііш§еп Ехешпіаг, йаз ипз ѵогде1е§еп Ьаі, хи игіЬеіІеп, ипЬейеиІепй, йепп 
ез ізі 6 ст 1ап§ ипй Ьаі еіпеп Кеісіі тіі ішге§е1таззі§ ^елтйеіеш Бтгізз ѵоп 2 ст 
БигсЬтеззег. Біе 2е1Вѵапй ізі зеііг йіііш ипй Шззі еіпе зсЬіѵасЬ аиз§ергае,'1е Аиоиіа- 
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ііоп, зотѵіе Ьап^і'игсііипо- егкеппеп. Вег КеісЬ, йеззеи Тіеіе 1 его еггеісЫ, Ьаб хіешІісК 
зіеііе Каисіег, ап (іепеп сііе еілѵаз Кегтоггавеп^еп беріа глѵеіег Осйпавдеп зісЫЬаг зіікі 
Раз іи еіпег зеЬг зсіішаіеп ГигсЬе ипІег§еЪгас1і1е Ширізеріит ізі Ьіег пісііі ги 
ипіегэсііеійеп. Ѵот Войеи сіез Кеісііез егЬеЪі зісіі гіетіісіі зсЬагГ еін суіішіпзсііе.з 
КбІігсЬеп ѵоп 7—9 тга ВигсЬтеззег, сіаз сііе гаіі зроп^ібзег Маззе аиз^еШіе Сеп- 

ігаігопе, йаз ЗаиІсЬеп, ит^іеЫ. Віе ап сіегеп АиіЬаи Ъеі1іеЩ§Ьеп гайіаіеп УегіісаІ- 

ЫіШсЬеп зіпсі ап сіег Регірііегіе лиг іп зеііг §егіп§еіп Мааззе епілѵіскеН. Віе 6е- 

затігаЫ йег біегпіеізіеп Ъеігіір;! 112, ѵоп йепеи Віе 56 гиг егзіеп Опітпі" §е1іб- 

гепсіеп тіі Аизпаіше сіез іп еіпег зеііг зсіішаіеп Еигсііе зіігетіеп НапрІзерВітз Віе 
Сепігаігопе еггеісЬеп, хѵаіігепсі сііе тіі ,]епеп аклѵесіізеіпйеп беріа глѵеііег Огйш1п§ 

зеішасііег аиздеЬіІйеі зіпсі ипсі сііе Огепгеп йез ЕпйоіІіекаІделѵеЬегіпдез пиг ига еіпе 
К1еіпі§кеіІ иііегзсіігеііеп. Аиззег сіег ѵоп еіпег \Уапс1 игазсЫоззеиеп ипсі гаіі зроп§ібзет 
ВелѵеЪе аиз^іііііеп Сепігаігопе Іаззеп зісіі іпиегІіаІЬ сіег 2е11е посіі глѵеі 2опеп, еіпе 
рстірЬегізсІіе ипсі еіпе тіиіеге, ипіегзсЬеійеп. Йене ѵѵігВ сіигсіі еіпеп шіге§е1гааззі®еп 
еіѵѵа 4 тга Ъгейеп Еіп§ ѵоп ЕпйоіІіекаІделѵеЪе гергаезеМігі, сііезе епіііаіі аиззег 
Вен біегпіеізіеп гіетІіеЬ зіагк §екгиттіе ипсі гит ТЬеіІ гегзраііепе Вйсіеп. Ап Вен 
8еріеп Япсіеі зісіі, іпз Везопсіеге іп сіег іпіШегеп 2опе, біегеоріазта аЪдеІа^егі. 

Еипйогі: Ооиѵ. ІЧолѵ^огосІ, Кг. Вопжіізскі, ап сіег Мзіа иплѵеіі сіег Кгеіззіайі 
(8\ѵеізс1ііп). Ваз Огі§іпа1 Ъейпйеі зісіі іп сіег Соііесііоп сіег ИпіѵегзіШ Казаи. 

51. Сусіоркуііит зр. (ТаГ. V, Рі§. 8, г. Т., 8. 50). 

Міг Ьаі пиг еіпе йеіесіе 2е11е еіпег сііезег Оаііип§' ап§еЬогеийеп Когаііе ѵог§е- 

1е§еп. 8іе Ьаі сііе Оезіаіі еіпез кіеіпеп НйгпсЬеиз, ізі §е§еп 5 сш Іапц ипсі іЬг 
гипсШсііег КеІсЬ Ьаі еіпеп Вигсіігаеззег ѵоп ип°'еіаЬг 2 стп. Віе 2е11лѵапй ізі сіііип. 
Вег Кеісіі іеЫі. Віе ѲезаіпігаЫ йег біегпіеізіеп тіі ЕіпзсЫизз сіез іп еіпег зсіішаіеп 
РигсЬе ипіег^еЬгасЫеп Наирізерішпз ЪеІііиВ зісіі аиі епѵа 100. Ез Ьпйеі зісіі ап 
Птеп іп гесМ геісЬет Мааззе біегеоріазта аЬ^еІа^егі Віе Сепігаігопе ізі гаіі 
зроп§іозега ѲелѵеЪе ипсі іп йег Регірііегіе гайіаі ап^езеігіеп УегІісаІЫаіІсЬеп аизце- 

йіііі ипсі Ьаі еіпеп ВпгсЬтеззег ип^ейЬг ѵоп 5 тга. 

Еипйогі: Ооиѵ. Тиіа, Кг. Аіехіп, ага Е1. УАргеіка. еілѵа 1 Кііотеіег оЪегІіаІЬ 
сіез Вогіез Маззіоѵѵа. Ваз Огі^іпаі ЪеЬпйеі зісіі іга Мизешп сіез Вегд-Іпзіііиіез. 

52. СІторЬуІІгпп ЕісІтаЫі п. зр. (ТаГ. У, Еіу'. 10 а, Ь. с, г. Г., б. 50). 

Віе Еіпгеігеііеп сііезег бресіез ІіаЬеп сііе (тезіаіі Іеісііі §екпіпітіег зішпріег Кер;еІ. 
Веі еіпег Ьап^е ѵоп еі\ѵа 4 сш \ѵаг йег §гбззеге Вигсіігаеззег ііігез ипге^еітаззід еііі- 

рзоісіаіеп Кеісііез 5,5 ст, сіег кіеіпеге 3 сш 1ап§. Вег Кеісіі Ьаі еіпеп еіѵѵаз гигиск- 

§еЬо§епеп Ваий, йег сііе ѵегііейе Міііеірагііе ишзсЫіеззі. \ оп сіегеп §е\ѵй1Ьіеш Ьтісп 
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огІіеЬі зіеіі еііѵаз еіп Ыйііегіеев Зііиісііеп иші пасЬ сіег Міііе гизаштепіаиіешіе 

еіицегоіііе Усгіісаі-Ьашеііеп. Ли сіеп Кеісйгапсіеги еі’ЫіскІ тап г\ѵеі Огсітіп^егі ѵоп 

Зіегпіеізіеп, ѵоп йепеп йаз Наирізеріит зсѣлѵ&сііег аиз§еЫ1<1еІ иші іп еіпег зеііѵ 

зсіпгіаіеп Еигсііе ипіег§еЪгас1іІ ізі. Г)іе 2е11теап<1 ізі сіііпп иші ойепЬагі еіпе зсЬѵасЬ 

аиз^ергадіе Аппиіаііоп иші гесЫ зсйагіе Ъйп§5Іигс1іип§. Віе безатігаЫ сіег Зіегп- 

іеізіеп Ъеігаі^Ь 112, ѵоп сіепси сііе 56 сіег егзіеп Огйпипц- шіі Аизпаітіе сіез ІІяирІ- 

зеріитз сііе Сепігаігопе еггеісйеи. Міі іітеп лѵесЬзеІп сііе 56 Зеріа сіег 2\ѵеіІеп 

Огсітту аЪ, оіте сііе вгепгеп сіег ѵоп іеіптазс-іидеш ЕпйоИіека1§е\ѵеЪе еіпдеиоиі- 

тепеп рсгірііегізсіісп 2опс 2іі ііЬогзсІігеіІеп. 1 п Іопегп сіег 2е11е капп хпап аізо сііеі 

2опеп иіиегзсііеісіеп. Віе апззеге 2опе ізі §е§еп 1 сш Ъгсіі ипсі ѵоп Еис1оі1іека1о[еіѵеЬе 

еіп^епоттеп. Віе шііііеге 2оие епіііаіі аЬс^езекеп ѵоп сіеп Зіегпіеізіеп аисіі Ьосіеп, 

сііе аисіі іп (Не Сепігаігопе йЬег^екеп ипсі іт А11§етеіпеп зіагк деіѵбіЫ зіпсі. іп сіег 

Сепігаігопе егЫіскеп лѵіг аиззег сіеп Восіеп еіи зеіііісіі гизашшеп^есііискісз ЫЛИепдез 

Зііиісііеп иші еіп Зузіет пасЬ сіег Міііе гизапіпіепіаиіешіег еіп§егоШег Ѵегіісаі-Еа- 

теііеп, сііе гизаттеп тіі сіег .Соіитеііа еіпе каттагІі§е Негѵогга^иир; іт Кеісііе 

Ьіісіеп. 
Рппсіогі: Ооиѵ. иші Кг. Тиіа, Р1. ТѴазсЬапа Ъеіш Вогіе Заззолѵа. Ваз Огі§іпа1 

Ьейпйеі зіеіі іт Мизеит сіез Вег§-Іпз1.ііиІз 

53. СІШорЬуІІит Ьопзсіаіеі п. зр. (Таі. VI. Рі§. 1 «, Ь, с, г. Т., 3. 51). 

Г)іе Еіпгеігеііеи сііезег Агі ІіаЪсп сііе (ІезіаИ зіигарі ке§е11огті§ег еіѵсаз ^екійпппіеі 

НбгпсЬеп иші ѵегііаііпізтаззід «егіп°'е Вітепзіопеп. Міг Ііаі еіп Ехетріаг \ог§е1е§еп, 

сіеззеп Ъап§е 4 сш еггеісіііе, іѵаіігеші сіег ВпгсЬшеззег сіез гипсііісііеп Кеісііез еІ\ѵа 

3 сш 1ап§ лѵаг. Віе 2е11\ѵапс1 ізі сіііпп иші оЙ'епЬагі еіпе Ейп§зіигс1шп§, зохѵіе шіге- 

деішаззще гш^бпи^е ЛиіігеіЬип§еп ипсі Еіпгіеішп^еи. Вег КеІсЬ ізі 8$еп 1,5 сш 

ііеі ипсі Ііаі, зоѵѵеіі зіе пісЬі аЪ^еЪгосЬеп зіпсі, ЬаагзсЪагіе Капсіеі ипсі еіпеп еі\\аз 

§есѵо1Ѵ)Іеп Восіеп. Айз сИезеш егЬсЪі зіеіі еіп Ыаііегідез Заиісііеп, Ъеі сіепі сііе іасііаі 

^езІеПіеп, еіп сѵеиід еіп§его111еп Еашеііеп сіег Сепігаігопе гизаитіеиіаиіеп. Ат Еапсіе 

сіез Кеісііез зіші сііе Ііегѵогігеіешіеп Зіегпіеізіеп сіег егзіеп Огс1иип§ §иІ зісЫЬаг ипсі 

гшзсЬеп іЬпеп каит апдесіеиіеі сііе сіег гіѵеііеп. АЪ§езе1іеп сіаѵоп егЫіскі тап аисіі 

посіі еіпе зсіітаіе Еигске, іп сіег сіаз зсішасіі аиздеЪікІеІе Наирізеріит ріасігі ізі. 

Віе Вазіз сііезег Еигсііе зібззі ап еіпеп ехсепігізсЬеп Ѵогаргипд сіег Сепігаігопе. 

Зіегпіеізіеп §іеЫ ез іп еіпег 2е11е ѵоп сіеп ап§е§еЪепеп Вітепзіопеи 92, ѵоп сіепеп 

46 кпіііі§еге сіег егзіеп иші еЬепзо ѵіеі зеІпѵйсЬеге сіег гѵѵеізіеп Опіпипр апреітгеп. 

Ап сіеп ги Ьеісіеп Зеііеп сіег Еигсііе ЪейшНісЬеп Зеріеп Ііаі зіеіі Зіегеоріазта апде- 

зеігі, Йосіі ізі ез пиг іп йег регірЬегізсЬеи 2опе ЬетегкЪаг. Віезе ізі ѵоп і’еіпет 

ЕпсІоіЬекаІ^ехѵеЪе еіпдепоттеп ипсі зсіпѵапкі іп ііігег Вгеііе гсѵізсіічі 4 ипсі 4,о шт. 

Віе шііііеге 2опе ізі тіі сіеп Зіегпіеізіеп ипй Восіеп аиз§еіііШ, сііе аисіі іп йіе Сеп- 
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ігаігоие ііЬег^еЬеп. Іп (ііезег ЬеіЫеЬ зісіі аиззег йеш аисН носѣ сіаз ѵоп га.ііаі @е- 

зІеШеп, еіѵѵаз еш^егоПіеп Ьагаеііеп итгіп§іе кіеіпе ЫаЫегще ВііиІсЬеп. Віе зоѵѵоЫ 
<1іе тіиіеге, аіз аисіі сііе сепігаіе 2оііе йигсЬзсЬпеШепйеп Вбсіеп зіисі <ге\ѵб1Ы. 

Еипсіогі: Ооиѵ. Тиіа, Кг. Аіехіп, В. \Уус1игакі аш П. \ѴозсЬпа. Ван Огщіпаі 
Ьеііпсіеі зісіі іт Мизеит сіоз Вег^-ІпзІіШз. 

54. СНзіорЩИит зр. 1 (Тар VI, Рі§. 2 «, Ь, г. Т., 8. 51). 

Міг Ьаі пиг еіпе сіеіесіе 2е11е ѵог^еіг^еп, сіегеп Кеісіі аЬег гит ТЬеЦ егМіеп 
ѵѵаг. ІЬге Гост ізі, зоѵѵеіі зіе сіаз Вгисіізіиск егкеппеп Іаззр <1іе еіпез зіитрі копізсііоп, 
Іеісіік §екпшішіеп ШгпсЬепз. Віе ЛУапсІ ізі <1ипп иисі оЙ'епЪагІ еіпе Ь&й|'8Іигс1іиц§, 

зоѵѵіс ит-е§е1таззі^е АиЙгеіЬип^ёп ипй Еітше1іип§еп. Вег Кеісіі ізі паііеги ЙасЬ иті 
ѵоп зсііпі^еп Кашіегп еіидеіаззі ипсі ап зеіпет Восіеп егЪеЫ зісіі еіп зіитріег ісатш- 

аВі§ег Ѵогзргип§, сіег ѵоп сіег Ыаііегі^еп Соіитеііа иисі еіѵѵаз еіп§его11іеп Vеггісаі- 

Ьатеііеп §еЪі1с1еІ ѵѵігсі. ИеЪег сіеп Вог(1 сіез Кеісііез га§еп сііе 81егп1еізІеп сіег егзіеп 
Огс1пии§ еіп \ѵепі§ Ііегѵог, ѵѵаіігепсі сііе тіі іішеп аЬѵѵесЬзеІпсІеп 8ерІа сіег гѵѵеііеп 
Огс1пип§ каит апдесіеиіеі зіпсі. іп еіпег Ьгеііеп Ригсііе йпсіеп \ѵіг сіаз \ѵепі§ епілѵіскеііе 
Наирізеріиш ріасігі. Вег Кеісіі ізі гипсііісіі ипсі ІіаЬ Ьеі еіпег 2е11е ѵоп 3—4 сш 
Ьаи§е еіиеп Вигсіітеззег ѵоп 3 ст. Віе ОезатігаЫ сіег Віегпіеізіеп Ьеіііиі’і зісіі аиГ 
30—32 ипсі іп сіег ѵоп і’еіпет Епс1о11іека],а;е\ѵеЬе еіп^епоіптепеп регірЬегізсЬеп 2опе 
йшіеі зісіі аи іітеи Віегеоріазта ап^езеігі. Віе Вгеііе сіег регірііегізсііеп 2опе ѵагіігі 
гсѵізсііеи 5 ппсі 7 пт, Вег Ваи сіег Сепігаігопе ІіаЬ іп Ео1§е сіез ипЬеМесІі^еийеп 
Егііаііипдзгизіапсіез сіег 2е11е пісЬі Ьіигеісііепсі шіІегзисЫ сѵегсіеп кбипеп, сіосіі ізі 
сііе Ехізіепг еіпез іатеііозеп Вііиісііепз шіі ЗісЬегЬеіі сопзіаіігі ѵѵогсіеп. Віе деѵѵбІЬіен 
Вбсіеп Нер’еп іп АЬзіапсІеп ѵоп 0,75 тт ѵоп еіпапсіег. 

Еиийогі: Ооиѵ. ипсі Кг. Тиіа, В. баззоѵѵа ат Е1. 'ѴѴазскапа. Ваз Огі§,іпа1 ЬейпсКг 
зісіі іт ѴІпзеит сіез Вег§-Іп8ІіІиІез. 

55. СІторІіуШт СчШпегі п. зр. (Тар VI, Еі§. 3 а, Ь, с, г. Г., 8. 52). 

Віе Еіигеігеііеп сііезег Вресіез Ііаііеп еіпе зііітрі' ке^еШгщі^е, еіѵѵаз рекгііттіе 
Огзіаіі. Віе Ьап§е сіез сіеі’есіеп Ехешріагз, сіаз ісіі іи Наисіеп §еЬаЫ ІіаЬе, ѵѵаг пісііі 
йѣег 3 ст, сіег Вигсіітеззег зеітз Кеісііез 3 ст. Віе 2е11\ѵапс1 ізі гіешіісіі сіііпй ипсі геі§і 
еіпе зсНаіТ аиз^сргадіе Еапр'зі’игсЬшіі? ипй зскѵѵасЬе Аппиіаііоп. Вег Кеісіі ізі ЙасЬ, 
гиіі2Іі§, тіі §еѵѵб1Мег Міііеірагііе ипсі сіагіп егЫіскеп ѵѵіг йеиііісіі (Ііе Зіегпіеізіеи 
сіег егзіеп Огйпийр; ипсі лѵепі^ег Ьезіітті сііе сіег гѵѵеііеп ГІіге ОезатІгаЫ ЬекіиІІ 
зісіі еіѵѵа аиі ПО. Ваз і'еіппіазсЬі^е Епйо11іека1§еѵѵеКв Ьіійеі іп сіег Г’егірЬегіе еіпеи 
Шпд, сіег Ьеі еіпет КеІсЬсІигсЬтеззег ѵоп 3 ст 8 тт Ьгеіі ізі. Ат (^иегзсітіие 
зеііеп ѵѵіг, сіазз сііе 8ер(а йег егзіеп Огс1иип§ сііе Сепігаігопе еггеісііеп, сііе шіі іішеп 
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аЫѵесЬзеІийеп йег гѵѵеісеп йадедеп пиг иш еіпе Кіеіпідкеіі ііЬег (Ііе бгепгеп йег ѵоп 

ЕпйоіЬекаІгелѵеЪе еіпдепоттепеп регірЬегізсІіеп 2опе ЫпаиздеЪеп. Ап йеп Зіетіеізіеп 

Ііаі, зісіі іп йег Міііеігопе Зіегеоріазта апдезеШ. Віе Вбйеи, сііе золѵоЫ йигсіі йіе 

пііШеге, аіз аисЬ йигсЬ сііе сепігаіе 2опе йигеЬдеЬсп, зіпй зіагк деіѵбІЫ. Іп йег 

Оепігаігопе сгЫісксп лѵіг аиззегйет иосіі еіп гесЫ таззіѵез ЫШегідез ЗаиІсЬеп, зосѵіе 

еіхѵаз еіпдегоШе гайіаі дезіеіііе Ѵегіісаі-Ііатеііеп. Іпздезаті Ьіійеп йіе Еіетепіе йег 

Сепігаігопе, \ѵіе аисіі Ъеі аийегеп Апдеііогідеп йез зеІЬеп бепиз, еіпе сілѵаз дезігеекіе 

деѵѵОІМе Негѵоггадипд іп йег Мійе йез КеІсЬез. Вег ВигсЬтеззег йіезег СепІгаВоие 

Ъеігііді еі\ѵа 6 шш. ЕЬепзо зіеЫ тап ат (Зиегзеііпіііе еіпе зсЬтаІе РигсЬе, іи Йег 

йаз Напрізеріит ипіегдеЬгясЫ ізі. Іга ЬапдззсЬтИе егкеппі тап йеп ВигсЬзсЬпііІ 

йег Шііііегідеп Соіитеііа ипй йег делѵбІЫеп, гесЫ йісіп апдеогйпеіеп Войеп, йегеп 

ані 1 тт 3—4 коттеп. Віезе Ап ипІегзсЪеійеІ зісіі ѵоп аііеп Ъекаппіеп ѴеПп Ісгп 

йег баііипд СІШоркуЙит йигсіі зеіпеп ііЬегаиз огідіиеііеп КеІсЬ. 

РипйоП: Ооиѵ. ипй Кг. Тпіа, В. Заззотѵа аш Р1. ѴѴазсЬапа. Ваз Огідіпаі Ье- 

йпйеі зісіі іт Мизеит йез Вегд-Іпзіііиіез. 

56. СІЫоркуІІит зр. 2 (Таі. VI, Рід. 6 а, Ь, г. Т , 8. 53). 

Віе /еііеп Йіезег 8ресіез ІіаЬеп йіе безіаіі декі'ііпішіег ипй еілѵаз делѵипйепег 

Ыбгиеііеп. Віе ЛѴапй ізі гесііі йііпп ппй оіГепЪап еіпе ЬапдзГигсЬйпд ипй зіагк 

аиздергідіе Аппиіаііоп, сііе сіег 2е11е еіп дедііейегіез Апззеііеп ѵеіІеіЬі. ІсЬ Ь&Ъе еіп 

Ехеюріаг ѵоп 10 ст Ьапде іп Напйеп деЬаЫ, сіеззеп гішйІісЬег Кеісіі еіпеп ВигсЬ- 

теззег ѵоп 4 ст Ііаііе. Вег дедеп 2 ст Ііеіе Кеісіі геіді ап зеіпет Войеп йеп 

Іурізсііеп Ѵогзргипд. Віе йаз Наирізеріит еіпзсЫіеззепйе Рпгсііе ізі каши ЬетегкЬаг. 

ІТеЪег йіе ЛѴапй йез КеІсЬез егІіеЬеп зісіі йіе Зіегпіеізіеп іп еіпег безатІгаЫ ѵоп 112, 

ѵоп йепеп йіе 56 йег егзіеп ОгЙттд апдеЬбгепйеп зсішасііег епітскеіі зіпй ппй тіі 

Аизпаіше йез Наирізеріитз йіе Сепігаігопе еггеісііеп, лѵаіігепй йіе 56 зсЬхѵасЬегсп 

8еріа йег гѵл'еііеп Огйішпд йіе бгепгеп йез регірііегізсііеп еііуа 5 тт Ъгеііеп Кіпдез 

ѵоп ЕпйоіЬекаІдетсЬе пісііі ііЬегзсЬгеіІеп. Тіеі’ег іп йіе ЕіпгеІЬеіІеп йез Ьаіь йеі 

2е11е еіпгийгіпдеп ізі ипз пісііі деіипдеп. 

Еипйогі: боиѵ. Ти 1 а, Кг. Ойо)емг, В. ЗІоЪойа. Ваз Огідіпаі деЬбгІ йет Мизеит 

йез Вегд-Іпзіііиіез. 

57. СНзіорІфт НеЬпегзепі п. зр (Гаі. IX, Ьід. 4 п, Ь, с, г. Т., 8. 53). 

Віе Еіпгеігеііеп йіезег 8ресіез ЬаЬеп йіе Ропп еіпег Мйіге ипй еиеісііеп іссій 

апзеІшІісЬе Вітепзіопеп. Ваз Ехетріаг, йаз ісіі іп Шіпйеп деЬаЫ ЬаЬе, \ѵаг 5 ст Іапд 

ипй зеіп ипгедеітйззід дегипсіеісг Кеісіі Ііаііе еіпеп Вигсіппеззег ѵоп 4,5 5,5 ст. 

Віе 2е11\ѵапй ізі йііпп ипй ойепЬагі цпгедеііпаззіде Аппиіаііоп ипй Еапдзіигсіпшд. Веі 
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Кеісіі ізі еіѵѵа 2 сш ІІеі иші Ьаі еіпеп еЬепеп ВоДеп, іп Деззеп Міііе еіп 8а.і!сЪеп еісѵаз 
Ьеп'огігііі. Вег ВогД сіез Кеісііез ізі §еиеі§1 ипсі «ІагИЬег гадеп Діе Зіегпіеізіеп сіег 
егзіеп Огдиипе еіп ѵгепі§ Ііегѵог. ЕЬеизо егЫіскі шап Ваган еіпе гіешІісЬ Ьгеііе Ріт Ье 
іп сіег аиззег сіеш Наирізеріит посіі гші Зеріа егзіег ОгДиип§ ипІег"еЬгасЫ чіпсі 
5Ѵаз аіе Зіегпіеізіеп сіег гѵѵеііеп ОгДпипя ЬеІгіЙ'і, сііе тіі ]епеп аіжескзеіп, зіші зіе 
ат КеІсЬгапДе кашп аи§еДеиіек Г)іе СіезатІгаЫ сіег Зеріа Ьеігаді 92, ѵоп Дети Діе 
кгаЛірег епВѵіскеІіеп 46 сіег егзіеп ОгДішпв апдеііогеп шні тіі Аизиаііте Дез Наирі- 

зеріпшз сііе СепІгаВопе еггеісЬеп, сѵаЬгешІ сііе 40 \ѵеиід ацз§еЫк1еІец Зіегпіеізіеп сіег 
гѵіеііеп Оі Дпипд, сііе тіі ^епеп аІмѵесЬзеНі, сііе бгепяеп сіег ѵпп ЕпсІоіІіекаІресѵеЬе 
еіпдепоиітепеп регірІіегізеЬеп 2опе дісііі ііЬегзгІігеііеп. ІішегІіаІЬ сіег 2е11е Іанзеп зісіі 
сігеі 2опеп ипІегзсІіеіДеп. ѵоп сіепеп сііе 5 тт Ьгеііе регірііегізсііе еіпеп шіі гееіи 
іеітііазеІіі§ет ЕпДоІІіекаІдеѵѵеЬе аиздеЩПіел Кіпд сІагзІеЩ. Г)іе тіШеге 2опе епіііаіг 
ВоДеп. сііе аиск іи сііе сепігаіе 2опе иЬегцтеіІеіі ипсі паск Деш иаЬеги еЬепеп ВоДеп 
сіез ІѵеІсЬез т игіЬеіІеп іазі §апх Йасіі зеіп тиззеи. Іи сіег Сешгаіхопе егЫіекеп \ѵіг 
іи Дег Міііе еіп Ыаііегідез Заиісііеп ипсі аиззег Дет посіі 3 гаДіаІ дезіеШе Ьатеііеи, 

гтеізсііеп сіепеп еіп Зузіет (еіпег ВнегЫаіісЬеп еіпе Агі ѵоп Кеіг Ъіісіеі. Іп Дег тііі- 
Іегеп 2опе йшіеі зісіі ап Деп Зеріеп геісііе ЗіегеорІазтааЫадетпд. 

Еш’сЬ сііе (іез1а11ип§ ііігез Іѵеісііез ипсі апДеге Еідепіііитіісйкеііеп ііігез Байн 
ипіегзсііеісіеі зісіі (Не Ьезргосііепе Агі зсііагі ѵоп апсіегеп Ѵегігеіегп Дег зеІЪеп Огаііипд. 

ЕипДогІ: Ооиѵ. Мозкаи, Кг. ЗегрпсЬосѵ, I). Ітзіікі ап Дег Ока (8. Хікіііп) 

Ваз Огідіпаі ізі іт Везііге Дез (Деоіодізсііеи Согпііёз. 

53. ХНЬтіврЛуІІит іпгЫпаіит М’Соу (Так V, Гід. 3 а, Ь, г. Т., 8. 54). 

59. ЛіЬторкіЩѵт рзешМпгЫпаіим п. зр (Так V, Рід. 7 а,Ъ,с, г. Т., 8. 56). 

Віе 2е11еп Діезег Зресіез ІіаЬеп сііе Ропп «екгі'іттіег Ногпсііеи. ІЬг Кек-Ь ізі 
ипЬекашИ. 8іе еітеісЬеи еіпе Ванде ѵоп 8—9 от ипД Дег еІІірзоіЛаІе (^иегясЬпіЫ Ьаі 
еіпеп °т5ззеті ВигсЬшеззег ѵоп 3 ст Ьеі еіпеш кіеіпегеп ѵоп 2,5 сш. Віе 2еШѵапД 
ізі зеііг Дйпп ипсі рЙе§Т гит Тііеіі осіег дйпгіісіі гегзіогі га зеіп. Віе Зіегпіеізіеп 
гегЫІеп іп х\ѵеі ОгДпипдеп. Віе Дег егзіеп зіші кгаШдег аиздеЪіЫеІ ипсі еггеісіі п 
сііе Сепігаігопе, тіі Аизиаііте Дез Наирізеріишз, Даз кііггег ипсі іп еіиег зсіппаіеп 
Ригсііе ипІегдеЬгаеЫ ізі. Віе тіі іЬпеп аЬсѵесЬзеІтІеп 8еріа гсѵеііег Огйпішіг зіші 
зсіілѵасііег епкѵѵіскеіі иші сігіидеп лиг сѵепід іп сііе шііііеге 2опе еіп. оіше сііе сепігаіе 
ги еггеісЬеп. ВигсЬ геіаііѵ Ьеззеге Епілѵіскеіиид Дег Зеріа Дег глѵеііеп ОгДштд ішіег- 

зсііеісіеі зісіі ипзеге Рогш ипіег Апсіегеш ѵоп 1). іигЫпаІит М коу. Віе Оезаші/аЬ! 

сіег Зіегпіеізіеп Ъеіаиіі зісіі аиі 88, ѵоп сіепеп 44 аиі сііе егзіе ОгДпипд иші еЬепзо 
ѵіеі аиі’ сііе гуѵеііе коттеп. Віе АЫадегипд ѵоп Зіегеоріазта ізі ипдІеісЬтаззід: Ди 
Зеріа егзіег ОгДиипд ЬаЪеп еіпе Діске. Діе Дег /сѵеііеп пиг еіпе Діішіе Зсііісіп (іаѵоп 

Труды Геол. Ком. Ыоо. сер., яып. 11. 
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аиі'хіпѵеізеп. Ѵоп сіеп сігеі 2опеп, (Ііе зісЬ іппегЬаІЪ сіег 2е11е ипіегзсііеісіеп Іаззесі, 
Ы (Ііе регірііегізсііе 5 тш Ъгеіі иий аиззег ѵоп сіеп Зіегпіеізіеп аисіі посіі ѵоп іеіп- 

тансЫает ЕтІоИіекаІдесѵеЬе еіпдеиоттеп. Віе §е§еп 4 тт Ъгеііе шііііеѵе 2опе Ьеііеі- 

Ьегуі пеЪеп сіеп Зеріеп аисіі посЬ зеііг іеіпе Ъо^епіоптее Восіеп, сііе Ьаийд гегзраііеп. 

1 тш ѵоп еіпапсіег епііегпі зіпсі ипсі аисіі іи сііе Сепігаігопе йЬегдгеИеп. Віезе ізі. 
тѵіе аисіі Ъеі сіеи иЬп§еп Ѵегігеіегп сіісзег Оа11ип§, іи сіег ЗушіпеІгіееЪепе сіигсіі еіпе 
ВатеІІе іп г\ѵеі §1еіс1іе Н&Шеп §еіЬеі11, ипсі Ьаі еіпеи еПірзоісЫеп ІІтгізз, сіеззеп 
АсЬзеи 1 тт ипсі 8 тт теззеп. Ап сііе зоеЬеп епѵаЬпІе Ъатеііе зсЫіеззеп зісіі 
Ъеісіегзеііз гасііаі іп сіег Міііе гизаштепІаиГепсІ ап ^ейег Зеііе 8 —10 зеііг іеіие, зіагк 
^окЛіттЬе Віаіісііеп ап. АЪ§езе1іеп сіаѵоп зіисі Іііег аисіі (^иегіапіеііеп ѵоіііашіеп, сііе 
зісіі іт (^иегзсітіііе аіз §езс1і1оззепе сопсепігізсЪе Сигѵеп ргэезепііѵеп. Аиззеѵ сіег оЪеи 
Ьегѵог§еЬоЪепеп ЛЬ\ѵеіс1піп§ ипіегзсііеісіеі зісіі ипзеге Роли ѵоп 7). іигЫпаіит М’Соу 
аисіі посіі сІигсЬ сііе дегіп§сге 2нЫ ѵоп Зіегпіеізіеп, золѵіе сіигсіі сіеп Ваи сіег Сепігаігопе. 

Еипсіогі: Ооиѵ. иші Кг. Ка1и»п, В. Іе§ог^е\ѵзка]а ап сіег Ока (Огі§іпа1 іт Ми- 

,еиш сіез Вег§-ІпзШиІз); Біаііоп Тгокка]а ап сіег Хогсіозі-Ваіт (Соііееііои сіег Епі- 

ѵегзШіі Казап); Ооиѵ. Ко\ѵ&огос1, Кг. ВогоѵѵіізсЬі, аи сіег Мзіа оЪегІіаІЬ сіег 2іе§еп- 

Іигііі (Козі.і Вгосі, Р]а(пі2ку). Ваз Огі§іиа1 ѵош Іеігіеп Рипсіогіе §е1іоЛ §1еісМаГз 

(Іеш Оео1о§ізс1іеп СаЪІпеі сіег ІТііѵегзііаі Казан. 

60. ВіЪипорІіуІІит ВагЬоіі п. зр. (Так IX, Гі§. 6 а, Ь, г. Т., 8. 5 /). 

Віе Еіпгеігеііеп сііезег Агі ІіаЪеп (Не Роли еіпег Мйіхе, зіисі тіі еіпеш гіетіісіі 
Насііеп, Ьгеііеп КеІсГі аи5§ез1а11е1 ипсі егіапдеп гесМ апзеітіісііе Вітепзіоиеп. Веі еіпег 
Ъап§е ѵоп 7 ст Ьаііе сіаз Ехетріаг, сіаз ісіі іп Напсіеп §еЬаМ ІіаЪе, еіпеи Кеісікіигсіі- 
теззег ѵоп 5 ст. Віе 2е11\ѵапс1 ізі сіипп ипсі ойепЬагі еіпе ипге§е1таззі§е Іеіпе Ашт- 

Іаііоп иисі зсЬлѵасІі аиз§езргос1іеие Еаи°'зіш'с1нш§. Вег Кеісіі ізі, с\іе §ева§1, Ьіеіі ипсі 
гіасіі ипсі ап зеіпет Еапсіе Ігеіеп сііе Віегпіеізіеп іп гѵѵеі Огйпип§еп Ііегѵоѵ, сіагииіег аисіі 
сіаз іп еіпег Ригсііе ріасігіе Наирізеріит. Ат Восіеп сіез КеІсЬез егЫіскі піап і'егиег 
8 Ъапіеііеп сіег Гепігаігопе, ѵоп сіепеп сііе 1аи§-зіе іп сіег ЗутшеІгіееЬепе 1іе§еис1е зіе 
іп гіѵеі §1еіс1іе ШіН'іеп, еіпе гесЫе ипсі еіпе Пике, Ыіеііі. Віе ОезатігаЫ сіег Зіелі- 

Іеізіеп ЬеІйиЙ зісіі ай* 96, ѵоп сіепеп сііе 48 сіег егзіеп Огсіпипд кгаШ^ег епітскеіі 
зіисі ипсі тіі АиззсЫизз сіез Наирізеріитз сііе Сепігаігопе еггеісііеп. Віе тіі іішеп 
аЬсѵес-ЬзеІпсІеп Зеріа гсѵеііег Огс1пип§, §1фЬЫ1з 48 аи сіег 2аЫ, зіисі зеііг зсіпѵасіі 
аиз§еЫ1с1еІ, зо сіазз зіе зіеііетѵеізе каит ЬетегкЬаг зіпсі, ипсі §еЬеп пісііі йЬег сііе 
Огепгеп сіез Епс1оі1іека1§-е\ѵеЬегіп;іез Мпаиз. V оп сіеп сігеі 2опеп, сііе тап іппегііаіь 
Лег 2е11е ипіегзсЬеісІеп капп, ѵѵігЛ сііе аиззеге ѵоп гіетіісіі цгоЬшазсІіідет ЕпсІоіЬе- 

ка1§е\ѵеЬс еіп§епоттеп, сіаз еіиеп 3 Ьіз 5 тт Ьгеііеп Кіп§ Ьіісіеі. Віе тііііеі е 2опе 
епіііаіі Восіеп ипсі Зіегпіеізіеп егзіег ОгсЬтп§, ап сіепеп зісіі Іііег Зіегеоріазта апуе- 

зеі2і Ьаі. Віе Сепігаігопе ЪезІеЫ, те аисіі Ъеі апсіегеп Агіеп, сііезез Оепиз, аиз ѵасііаі 
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^зіеШеп ѴегЬісаІ-ЪатеІІеп, зосѵіе йет іи <_1сг ЗуттеігіееЬепе Педешіеп ВІШсІіеп 
АЬдезеІіеп ѵоп сііезеп §іеЫ ез ігі сіег Сепітігопе аисіі посіі циегзСеЬешк Ьагаеііеп. 

Віезе Зресіез ипіегзсііеіскч зісіі ѵои аіиіегеп Апдеіібгідеп сіег зеІЬеп Оаііипд <1игсІі 
<1іе Сезіаіі сіег 2е11е, сіигсіг ііігеп КеІсЬ ипсі апйеге Еіпгеіііеііеп ііігег ЗггисЧиг. 

Еипйогі: (тоиѵ. Тиіа, В. Росітокіріе иішеіі Зегрис1ю\ѵ (8. Мікіііи). Ваз Огідіпаі 
ізі іга Везііге сіез Сеіодізсііеп Сотііёз. 

РізсЬегіпа п. деп. 

Віе гизаттеіідезеігіеіі РоІурепзГоеке сііезег Саітид Ъевкеііеи аиз \ѵепідеп 2е11еп. 

Міг Вак еіп зоісііег ѵогдеіедеп, сіег пиг аиз г\ѵеі тіі Ней ДѴйшіеи гизаттепдеѵѵасіі- 

зепеп 2е11еп ѵоп шігедеітаззід ргізтаІізсЬег Вогт гизатшепдезеігі \ѵаг. Віе 8іеги- 

Іеізіеп гегіаііеп іи г\ѵеі ОгсПшпдеи. ІппегііаІЬ сіег 2е11е Іаззеп зісіі сігеі 2опеп ипіег- 

зсііеісіеи. Віе регірІіегізсЬе ізі ѵоп ЕшІоіІіекаІдеАѵеѣе еіпдепоттеп, (Не тіШеге ѵоп 

Восіеп, (Не аисіі іи сііе Сеігаігопе ііЬегдгеіГеп. Іп сіег ІеШегеп егЫіскі таи аиззег сііезеп 

посіі ипгедеітаззід §екгііттіе ѴегіісаІЫіШсІіеп, сііе окне егкеипЬаге ОгсПтпд ѵегіііеііі 

зіпсі шісі зісіі пісііі іт Сепігит сіег 2е11е зсііпеісіеп. Віе кпіШдег епілѵіскекеи Зеріа 

геісііеп Ьіз 2иг Сепігаігоие, сііе зсіпѵасіістеп аЬег ГіЪёг зсЬгбііеіі (Не Огепгеп сіег регі- 

рііегізсііеп 2опе пісііі. 

61. Ш&скегіпа гозвіса п. зр. (Та!'. VI, Рід. 11 а,Ь,с, г. Т., 8. 58). 

Вег кіеіне Роіурепзіоск сііезег 8ресіез, сіеп ісіі іи Наисіеп декаЬі ІіаЬе, Ьезіаші 

пиг аиз гѵѵеі тіі сіеп ДѴатІеп гизаштепдеѵѵасіізеиеп 2е11еп ѵоп ипге§е1таззід ргізта- 

іізсііег Еогт, сіегеп Віадопаіеп іт ВпегзсІшШе еілѵа 2 ст шаззеи. Віе 2е1ЬѵапсІ ізі 

сіііші ипсі оіГепЬагі еіпе иигедеішііззіде Аппиіаііои, сііе пісііі зеііеп іи кпіеагііде Шіеііе- 

гип§ ііЬег§е1іі, золѵіе еіие ЕапдзГигскипд. Вег КсТсІі ізі пісііі Ьекаипі. ІппегііаІЬ сіег 

2е11е іаззеп зісіі сігеі 2опеп ипіегзсііеісіеп, ѵоп Непеп (Не регірЬегізсІіе ѵоп іеіпта- 

8сЬі|ет ЕпсІоіІіекаІдеАѵеЬе іп еіпет Іііпде ѵоп 5 тт Вгеііе еіпдепотіпеп ізі. Віе 

тіШеге 2опе епіііаіі іп АЬзіашіеп ѵоп ипдеШіг I шш еілѵаз делѵбІЫе, гтѵеііеп гег- 

зраііеие Восіеп, сііе аисіі іп сііе Сепігаігоие йЬегдгеііеп. Іп сііезег ііпсіеп хѵіг аиззег 

сіет посіі 4 Ьіз 6 ипгедеітаззід декііітшіе Ѵегііса 1-Вате11еп. сііе зісіі пісііі іт 

Сепігит сіег 2е11е зсііпеісіеіі. Віе ОезатігаЫ сіег Віегпіеізіеп Ьеісіиіі зісіі аиіеілѵа >0. 

ѵоп (іепеп 40 сіег егзіеп ОгсПшпд апдеііогіде сііе Сепігаігоие епеісііеп ипсі тіі еЬеп 

80 ѵіеіеп Веріеп гАѵеііег Опітіпд аЬсѵеі Нзеіп, Віе зсішасіі епілѵіскеіі зіші ипсі сііе Ыепге 

без ЕпіІоІІіекаІделѵеНегііідез пісііі йЬегзсЬгеііеп. Віе Ехізіепг еіпег I игсііе ипсі еіпе'- 

лѵепідег аиздеЬіІсІеіеп Наирізеріишз Ііаі зісіі ап (^иегзсітіііеп пісііі сопяіаііші Іаззеп. 

Еипсіогі: Стоиѵ. Тлѵег, ДѴузсІші.) ДѴоІоізсІюк. Ваз Огіаіпаі іт Мизеит сіег I піѵег- 

зііаі Казан (Зѵѵеізсіііп). 
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62. ЗігерІЮіІеа ЖигсЫзопі Е. Н. (г. Т., 8. 58). 

63. ЗігерІюЛез дідапіеиз 8іискепЪег§ (г. Т., 8. 59). 

Оіе Сіаззе сіег Апііюгоеп \ѵігс1 "е§еп\ѵагіі", зоѵѵеіі Ъекаппі ізі іт ипіегеп КоЫеи- 

каіке Сепігаі-Киззіапйз сІигсЬ 79 Ьезііттіе Агіеп гергэезепіігі, сііе аЪег аиі сііе еіп- 

2ѲІпѳи Огйпип§еп зеііг ии§1еіс1шііі58І§ ѵегіііеііі зіисі. 2и сівп ТЪехасотаІІа §еЫііі 1 Аіі, 

га (Іеп ТаЪиІаіа 13 Агіеп, 2и сіеп ОсіосогаІІа 2 Аггеи шкі ги сіеп Теігасогаііа 68. 

Ѵоп Йен Теігасогаііа зіпсі 7 8ресіез ипЪезіітті §еЫіеЬеп. 

Іп сіе г аиі 8. 60—62 аЪ,2,ейгискІеп іаЬеІІагізсЬеи ЫеЪеізісІіі ізЬ іп йві ѳізіеп 

ЕиЪгік іііге ѴегЪгеііип? іт оЬегеп КоЫеикаІке Сепігаі-Ииззіапйз аидедеЬеи х) іп йег 

гѵгеііеи ипй йгіііеп йіе іп йеп оЬегеп ппй ипіегеп СагЬоп-АЫа§егип§еп йез І гаіз, 

шкі іп сіеп ѵѵеііеГеп йіе іп \Ѵ езі ■ Е и гора (Еи§1апс1, Зсіюіііапй, Іііапй, Веіціеп). 

Аіз §етеіпзат тіі йет оЬегеп КоЫепкаІк Сепігаі-Киззіапйз ІіаЬеп зісіі ітг 5 Зресіез 

аиз йег Огс1пип§ йег ТаЬиІаіа ипсі еіпе аиз сіог сіег Теіѵасотаі!а еі\ѵіезеп. Міі сіеп 

Когаііеп сіег ипіегеп СагЬопаЫа§епіп§еп йез Ига В зіпй 7 Агіеп ТаЪиІаіа ипй 11 Агіеп 

Теігасогаііа ипй тіі йепеп йез оЬегеп СагЬопз іт ІІгаІ 6 Агіеп ТаЬиІаіа ппй 1 Агі 

Теігасогаііа §етеіпзат. Міі сіеп сагЬопізсЬеп Когаііеп Мезі-Еигораз ІіаЬеп йіе йез 

КоЫепкаІкз ѵоп Сепігаі-Киззіапй 18 Агіеп §ешеіпзс1іаШіс1і, ѵоп йепеп 8 йег Огйпипд 

сіег ТаЪиІаіа, 10 Йег сіег Теігасогаііа апдеЪогеп 

Вгуогоа ЕЬгепЪег^. 

Сгу|)Іо8Іотаіа Ѵіпе. 

1. Репезіеііа Ѵепегіз Еізсііег (г. Т., 8. 63). 

2. Репезі-еііа еіедапііззіпга ЕісЬ\ѵа1й (іЬійет). 

3. Репезіеііа Ыі'игсаіа Еізсііег (ІЪ.). 

4. Репезіеііа ѵітдоза Еіс 1і\ѵа 1 й (г. Г., 8. 64). 

5. Репезіеііа рІеЪеіа М’Соу (іЬ.). 

6. Репезіеііа апдизіа Еізсііег (іЬ.). 

7. Репезіеііа /оппоза М’Соу (г. Т., 8. 65). 

8. Репезіеііа геіісиіит Еісіпѵаій (ІЪ.). 

9. Роіурога раріііаіа М’Соу (іЬ.). 

10. Реппігеіерога риісігеггіта М’Соу (г. Т., 8. 66). 

Біезе ЕіпіЬеіІиіщ Ъегіеііі зісіі аиеід аиі сііе ТаЬеІІе 8. 67. 
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Сііеііоаіошаіа Визк. 

1. Ѵіпсиіагіа тигісаіа ЕісЬдѵаЫ. 

2. Ѵіпсиіагіа отаіа ЕісІпѵаЫ. 

3. Ѵіпсиіагіа арргохітаіа ЕісІпѵаЫ. 

4. Ѵіпсиіагіа іепеііа ЕісІтаВІ. 

5. Ѵіпсиіагіа гагірога ЕісІпѵаЫ. 

Тш ипіегеп КоЫепкаІке ѵоп Сепігаі-Виззіапсі зііиі гиг Зішкіе 15 Вгуогоепагіеп 

Ьекаппі, ѵоп сіепеп 10 сіег Огсіпипц сіег Сгуріозіотаіа ипсі 5 сіег сіог СЬеіІозіотаіа 

апдеЬОгсп. 

Ѵоп сііезеп 15 Вгуогоеп коштеп 3 Зресіез аисіі іп сіег оЪегеп 8іиІе сііезег 

АЫадегип§еп ѵог. Міі йеп СагЬоп-ЗесІішепіеп йез Іігаіз ЬаЬ сіег ипіеге КоЫепкаІк 

ѵоп Сепігаі-Виззіапсі 8 Агіеп детеіпзат, тіі сіеп §1еіс1т11егі§еп ОеЪікІеп ѴЫзІ-Еигораз 

4 Агіеп. Еіпе ІаЬеІІагізеЬе ІІеЪегзісЫ иЬег ікге ѴегЬгеіІип§ йпсіеі зісіі аиі 8. 67 ипсі 

сііе Егіііиіегипр; сіаги зіітті тіі сіег аиі 8. 108 гиг ТаЪеІІе аиі 8. 60—62 йЬегеіп. 
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ТАБЛИЦЫ 
къ 

КОРАЛЛАМЪ И МШАНКАМЪ НИЖНЯГО ЯРУСА 
СРЕДНЕРУССКАГО КАМЕННОУГОЛЬНАГО 

ИЗВЕСТНЯКА». 

Т А Е Е Ъ N 
2С БЕЯ 

«АІЧТНОШЕЧ ІШІ) ВВУ020ЕДГ БЕ8 ІШТЕВЕЧ 
КОНЕЕАКАЕК8 У (Ж МІТТЕШІТ88ЬААБ». 



Таблица Т ТаіѴ‘1 I. 

Фиг. 1. Аиіорога герепз К. ек \Ѵ. 
а—полипнячевъ, сидящій пастѣп- 

кѣ Мепорііуіітп ар. 
Ь — онъ же, увеличепп. въ два раза. 
Оригиналъ происходитъ съ р. Меты 

(Боровпчскій уѣздъ, Новгородской г.): 
онъ принадлежитъ Геол. Музею Ка¬ 
занскаго Университета. 

Фиг. 2. Вугіидорога рагаІМа ГізсЬег. 
а—полипнякъ, 
Ь —горизонтальный разрѣзъ его. 
с—основаніе его. 
Оригиналъ происходитъ съ р. 

Меты (Боровнчскііі уѣздъ, Новгород¬ 
ской г.); онъ принадлежитъ Геол. Му¬ 
зею Казанскаго Университета. 

Фиг. 3. Вугіпдорют гатиіоза Ооібіцаз. 
а—нолиішякъ. 
Ь— основаніе его. 
с—горизонтальный разрѣзъ его. 
Оригиналъ происходитъ сър. Меты 

(Боровпчскій уѣздъ, Новгородской г.); 
онъ принадлежитъ Геолог. Музею Ка¬ 
занскаго Университета. 

Фиг. 4. Вугіидорога геЫсиІаіа ОоШцзз. 
а—полипнякъ. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ его. 
с—другой полипнякъ. 
Оба оригинала происходятъ съ р. 

Меты, (Боровпчскій у.. Новгород¬ 
ской г.); они принадлежатъ Геол. Му¬ 
зею Казанскаго Университета. 

Фиг. 5. Вугіидорога дгасіМз Кеузегіінд. 
а—полипнякъ. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ его. 
с—часть поверхности его, увели¬ 

ченная въ 3 раза. 
Оригиналъ происходитъ ивъ г. 

Алексина (Тульская губернія); онъ 
принадлежитъ Геол. Кабинету Казан¬ 
скаго Университета. 

Фиг. 6. Вугіидорога дгасіііз Кеузег1іп§. 
а—полипнякъ. 
Ь—основаніе его. 
с—горизонтальный разрѣзъ его. 
Оригиналъ происходитъ съ р. 

Меты (Боровпчскій уѣздъ, Новгород¬ 
ская губ.); опъ принадлежитъ Геол. 
Музею Казанскаго Университета. 

Фиг. 7. Вугіидорога дідапіеа ТЬошаоп. 
а—полипнякъ. 
Ъ—горизонтальный разрѣзъ его. 
с—вертикал, разрѣзъ двухъ ячеекъ. 
Оригиналъ происходитъ изъ г. 

Алексипа (Тульской губ.); опъ при¬ 
надлежитъ Геолог. Музею Казан¬ 
скаго Университета. 

Гі§. 1. Аиіорога герепз К. еі \Ѵ. 
а — РоІурепзіОсксЬеи ап біе ѴѴаіпІ 

ѵон МепорІіуНлт кр аидеЬеі’іеі. 
Ь—баз зеІЬе, гугеі Маѣ ѵегдгоззеіѣ. 
Наз Огідгааі зіатші ѵот ГІ. Мзіа 

(Кг. ВоппѵіізсЬі, Ооиѵ. Хо\ѵ§оі‘об) 
Оеоі. Мизеиш (Іег Шіѵегзііаі Казан. 

Рі". 2. Вугіпдорівиі рагаііаіи ГізсЬег. 
а—Роіурепзіоск. 
Ь—НотопіаІзеІіЬІіЬ сіаѵоп. 
с— Вазіз. 
П. Мака (Кг. ВоітѵЬзсЬі, Ооиѵ. 

Хо\ѵ§'огоб). Оеоі. Мпзешп б. Гпіѵ. 
Казан. 

Гі§\ 3. Вугіидорога гатиіоза ОокИизз. 
а—Роіурепзіоск. 
Ь— безЗеп Вазіз. 
с—НогігопіаІзсЬнікк. 
Огі§іпа1 ѵот П. Мзіа (Кг. Во- 

гохѵіізсЬі, Ооиѵ. Хо\ѵ$огоб) іт Ве- 
вііге без Сгеоі. Миз. бег Шіѵ. Казан. 

Рі§. 4. Вугіидорога геіісиіаіа ОокНизз. 
а—Роіурепзіоск. 
Ь—Нотопіаізсішііі. 
с—аибегег Роіурепзіоск. 
Веібе Огі^іпаіе ѵот ГІ. Мака (Кг. 

Вого\ѵіізсЬі, Ооиѵ. Холѵещгоб) іт 
Везііге без Оеоі. Миз. бег Шіѵ. 
Казап. 

Гі§. 5. Вугіидорога дгасіНз Кеузегі іп§. 
а—Роіурепзіоск. 
Ь—НотопзіаІзсЬтіі. 
с—еіп ТЬеіІ бег ОЬегй&сЬе 3 Маі 

ѵег"гбззегІ. 
Огі^іпаі аиз Аіехіп (Ооиѵ. Тиіа), 

іт Везііге без Ѳеоі. СаЪ. бег Ші- 
ѵегз. Казап. 

Гід. б. Вугіидорога дгасіігз Ксузегііп". 
а—Роіурепзіоск. 
Ь—Вазіз. 
с—НотопіаІзсЬтІІ. 
Огі§іпа1 ѵот ГІ. Мзіа (Кг. Вого- 

хѵіізсЬі, Ооиѵ. Хо\ѵ§;огоб) іт Везіі/ 
без Ѳеоі. Миз. бег Шіѵ. Казап. 

Рі§. 7. Вугіидорога дідапіеа ТЬотзоп. 
а—Роіурепзіоск. 
Ь—ИогдайЛаІзсЬпііі. 
с—ѴегіісаІзсЬпііІ гхѵеіег 2е11еп. 
Огі§іпа1 аиз Аіехіп (Ооиѵ. Тиіа) 

іт Везіія без Оеоі. Миз. бег ГТпіѵ. 
Казан. 







Фиг. 8. 8угіпдорога сіізіапз Гізсііег. 
а—полипнякъ. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ его. 
с—вертикальный разрѣзъ двухъ 

ячеекъ. 
Оригиналъ происходитъ изъ Туль¬ 

ской губерніи; онъ принадлежитъ 
Музею Горнаго Института. 

Фиг. 9. Зуппдорога с(. Іаіа РЪіПірз. 
а—полипнякъ. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ его. 

Фиг. 10. Зуппдорога гоззіса п. зр. 
а—полипнякъ. 
Ь— горизонтальный разрѣзъ его. 
Оригиналъ происходитъ съ р. Меты 

(Боровичскій уѣздъ, Новгородской г.); 
онъ принадлежитъ Геолог. Музею 
Казанскаго Университета. 

Фиг. 11. Ьорігорііуііит тіпгтит п. зр. 
а—ячейка. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ ея. 
с—чашка ея. 
сі — схематическій вертикальный 

разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ г. Та- 

руссы (Калужской губерніи); онъ 
принадлежитъ Геологическому Коми¬ 
тету. 

Фиг. 12. Сатроріьуііит ѵегтіеиіаге п. зр. 
а—ячейка. 
Ъ—чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
сі—вертикальный разрѣзъ ея. 
е—полипнячекъ, состоящій изъ 

трехъ ячеекъ; одна изъ нихъ едва 
замѣтна. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Лужки, на р. Окѣ. (Московской гу¬ 
берніи); онъ принадлежитъ Геоло¬ 
гическому Комитету. 

Фиг. 13. Яаріігепііз зр. 
а—ячейка. 
Ъ—горизонтальный разрѣзъ ея. 
с—схематическій вертикальный 

разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Подмоклаго, около Серпухова (Мо¬ 
сковская губернія): онъ принадле¬ 
житъ Геологическому Комитету. 

Гі§. 8. Зугіпдорога сіізіапз Гізсііег. 
а—Роіуреизіоск. 
Ь—НогігопЫзсІтіи. 
с—Ѵегіісаізсішііі знѵсіег 2е11ен. 

Огідіпаі аиз (Іет Ооиѵ. Тиіа іш 
Везііг без Мизеішз без Вег^-Іпзіііиіз. 

Гі§. 9. Зугіпдорога сі'. Іаіа РЬіПірз. 
а — Роіуреизіоск. 
I/—НогігопЫзсІіпііі. 

Гід. 10. Зугіпдорога гоззіса и. зр. 
а—Роіуреизіоск. 
Ъ—НогігопЫзсІтіи. 
Оіщіпаі ѵот И. Мзіа (Кг. Вого- 

тѵіізсііі, Ооиѵ. Nо\\щогоб) іт Везііяе 
без Оеоі. Миз. бег Цтѵ. Казан. 

Гщ. 11. Ъорііоркуікт тіпітит п. зр. 
а—2е11е. 
Ь — Погігопіаізсііпііі. 
с—Кеісіі. 
сі—зсЬетаіізсІіег Ѵегіісаізсішііі. 

Огщіпаі аиз Тагизза (Ооиѵ. Ка- 
1и§а) іш Везііг без Оео1о§ізс1іеп Со- 
піііёз. 

Гід. 12. Сатроркуііит ѵегтіеиіаге п. зр. 
а—2е11е 
Ь—КеІсЬѵ 
с—Ногігоніаізсішііі. 
сі—Ѵегіісаізсітііі. 
е—аиз бгеі 2е11еп Ьезіеііепбез 

РоІурепзШсксЬеп, ѵоп беиеп еіпе 
каит ЪетегкЪаг. 
Огі"іпа1 аиз бет Гіогіе ВизЫсі 

ап бег Ока (Ооиѵ. Мозкаи) іт В'е- 
зііге без Оео1о§ізсЬеп Сошііёз. 

Гі§. 13. 2ар1ігепііз зр. 
а—2е11е. 
Ь—Ногігопіаізсітііі. 
с—зсііетаіізсііег У егіісаізсітііі 

еіпез Тііеііез баѵоп. 
Огі§іпа1 аиз бет Б. Робшок1о]е 

Ъеі 8егрисЬо\ѵ (Ооиѵ. Мозкаи) іт 
Везііге без Оеоіо^ізсііеп Сошііёз. 



Таблица II. Таіеі II. 

Фиг. 1. Сапіпіа Іпозігатет п. зр. 
а— ячейка. 
Ъ—чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
сі— схематическій вертикальный 

разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Лужки на р. Окѣ (Московская гу¬ 
бернія); онъ принадлежитъ Геоло¬ 
гическому Комитету. 

Фиг. 2. Сапіпіа окепзіз п. зр. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с—схематическій вертикальный 

разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Лужки на р. Окѣ (Московская гу¬ 
бернія); онъ принадлежитъ Геоло¬ 
гическому Комитету. 

Фиг. 3. Сапіпіа Кагріпзкіі н. зр. 
а—чашка ячейки. 
Ь—схематическій вертикальный 

• разрѣзъ части ячейки. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Лужки на р. Окѣ (Московская гу¬ 
бернія); онъ принадлежитъ Геоло¬ 
гическому Комитету. 

Гі§. 1. Сапіпіа Іпозігатет и. зр. 
а—2е11е. 
Ь—Кеісіг. 
с—Ногігопіаізсйшіі. 
сі—зсйетаіізсйег Ѵегіісаізсйпііі 

еіпез Тйеііез сіаѵоп. 
Огі§іна1 аиз бет Б. Ьизйкі ап 

бег Ока (Ооиѵ. Мозкаи) іт Везйге 
без Ѳеоіоедзсйеп Сотііёз. 

Гі§. 2. Сапіпіа окепзіз и. зр. 
а—2е11е. 
Ь—Кеісй. 
с—зсйешаіізсііег Уегіісаізсітііі 

еінез Тйеііез баѵоп. 
Огі§іна1 аиз бет В. Ьизйкі ап 

бег Ока (Ооиѵ. Мозкаи) іт Везііге 
без Оеоіодізсйен Сотііёз. 

Гі§. 3. Сапіпіа Кагріпзкіі п. зр. 
а—Кеісй еіпег 2е11е. 
Ь—зсйетаіізсйег Ѵегіісаізсйпііі 

еінез Тйеііез баѵоп. 
Огі°'інаІ аиз бет Б. Ілізйкі ан бег 

Ока (Ооиѵ. Мозкаи) іт Везііге без 
Оео1о§ізсйеи Сотііёз. 









Таблица III. Та&І III. 

Фиг. 1. Сапіпіа Кагріпзкіі л. зр. 

а—ячейка. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Лужки на р. Окѣ (Московская гу- 
буриія); онъ принадлежитъ Музею 
Геологич. Комитета. 

Фиг. 2. Сапіпіа окепвіз п. зр. 
а — горизонтальный разрѣзъ ячей¬ 

ки. 
Оригипалъ происходитъ изъ села 

Лужки па р. Окѣ (Московская гу¬ 

бернія); онъ принадлежитъ Музею 
Геологич. Комитета. 

Фиг. 3 Сапіпіа Тзскегпузскегѵі п. ер. 

а—ячейка. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ ея. 
с—схематическі іі верти кал ьн ы п 

разрѣзъ частп ячейки. 
Оригиналъ происходитъ изъ дер. 

Тороповой на р. Безпутѣ (Тульскаго 
уѣзда, Тульской губ); онъ принад¬ 

лежитъ Музею Горнаго Института. 

Фиг. 4. Сапіпіа Зігии’і п. зр. 

а—ячейка. 
Ь—сх е матпч ес кі й верт п кал ь пы й 

разрѣзъ части ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ дер. 

Тороповой по р. Безпутѣ (Тульскаго 
уѣзда, Тульской губ.); онъ принад¬ 

лежитъ Музею Горнаго Института. 

Фиг. 5. НехаркуШа ргішаЫса п. зр. 

а —ячейка въ натуральную вели¬ 

чину. 
Ь—вертикальный разрѣзъ части ея. 

с —горизонтальный разрѣзъ ея 
(I—этотъ же разрѣзъ, увеличен¬ 

ный въ 3 раза. 
Оригиналы происходятъ изъ Туль¬ 

ской и Калужской губерній; они 
принадлежатъ Музею Горпаго Ин¬ 

ститута. 
Фиг. 6. Ьопжіаіеіа роріІЫа Е. еі Н. 

а—горизонтальный разрѣзъ части 
подицняка. 

Ь—вертикальный разрѣзъ одной 
ячейки. 
Оригиналъ происходитъ съ р. Мсти 

(Боровичскін у. Новгородской губ.); 

онъ принадлежитъ Геологич. Музею 
Казанскаго Университета 

Гі". 1. Сапіпіа Кагріпзкіі и. зр. 
а—2е11е. 

Ь—НогігоиЫзсІіиіи (Іаѵин. 
Огіціпаі аиз Лет В. Еизіікі ап 

Лег Ока (Ѳоиѵ. Мозкаи) іт Везі г и-• 
Лез Ѳѳо1о§ізсЬеп СопіЦбз. 

Гід. 2. Сапіпіа окепвіз п. зр. 

а—Нотопіаізсітіи еіпег 2е11е. 

Огі^іпаі аиз Леш В, ЕизЬкі ап 
Лег Ока (Ѳоиѵ. Мозкаи) іт Везіі/е 
Лез Ѳеоіо&ізсііеп Соткёз. 

Еі§-. 3. Сапіпіа Тзгкегпузскегоі п. зр. 

а—2е11е. 
Ъ—НогігопіаІзсЬпіи Лаѵоп. 

с—зсЬешаіізсІіег ѴегіісаІзсІшіН 
еінез Тііеііез Лаѵоп. 
Огі§іиа1 аиз Леш В. Тогорома 

ат РІ. Везриіа (Кгеіз ииЛ Ѳоиѵ. 

Тиіа) іт Везііге Лез Мизеишз Лез 
Вег§ЧпзИіиІз. 

Еі§. 4. Сапіпіа Зігиин п. зр. 

а-2е11е, 
Ь—зсЬетаВзсІіег УегИсаІзсІтіМ. 

еіпез Тііеііез Лаѵоп. 

с — НогігопіаІзсІшіИ. 

Огі^іпаі аиз Леш В. Тогоро\ѵа 
ат И. Везриіа (Кг. и. Ѳоиѵ. Тиіа) 

іт ВезІіге Лез Мизеитз Лез Вег*- 

ІнзНіиіз. 
Рід. 5. НехаркуШа ргітаііса п. зр. 

а — 2е11е іи паііігіісііег Ѳгбззе. 

Ь—V егіісаізсітіи еіпез Тііеііез 
Лаѵоп. 

с—НогігоиТаІзсЬпіН. 

сі—ЛегзеІЬе 3 Маі ѵегдгбззеіѣ. 

Огі§іпа1е аиз Леи Ѳоиѵ. Тиіа ітЛ 
Ка1и§а іт Везііге Лез Мизеитз Лез 
Вего-ІпзШіЛз. 

Еі§-. 6. ІлмзАаІеіа раріііаіа Е. еі И. 
а—ЫогІ2оиІаІ8с1тпіи еіпез Тііеііез 

Лез Роіурепзіоскез. 
Ь — ѴегІіСаІзсЬпіи еіпег 2е11е. 

Огі§іпа1 ѵоіп И. Мзіа (Кг. Во- 

готізсііі, Ѳоиѵ. Хоѵ^огоЛ), іт Ве- 

зііге Лез Оеоі. Миз. Лег Нпіѵ. Казан. 









Га блица IV. ТаГеІ IV. 

Фиг. 1. Сапіпіа гоззіса п. зр. 
а—ячейка. 
Ь—боковой видъ ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
сі—схематизированный вертикаль¬ 

ный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ сър.Шани 

(Медынскаго уѣзда, Калужской гу¬ 
берніи); онъ принадлежитъ Музею 
Горнаго Института. 

Фиг. 2. Зугіпдороѵа дідстіеа ТЬотзоп. 
а—полп пня къ. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ части 

его. 
с—вертикальпый разрѣзъ части 

его. 
Оригиналъ происходитъ изъ Туль¬ 

ской губерніи; онъ принадлежитъ Гео 
логическому Комитету. 

Фиг. 3. Атріехиз согпиіиз п. зр. 
а—ячейка. 
Ъ — боковой видъ ея. 
с—вертикальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ г. 

Алексина, Тульской губерніи; онъ 
принадлежитъ Музею Горнаго Ин¬ 
ститута. 

Фпг. 4. СатрорЪуИит Зіпшѵі п. зр. 
а—чашка ячейки. 
Ъ—вертикальпый разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ го¬ 

рода Таруссы (Калужская губернія); 
онъ принадлежитъ Геологическому 
Комитету. 

Гі§. 1. Сапіпіа гоззіса п. зр. 
а—2е11е. 
Ь—ЗеііспапзісЬі сіаѵоп. 
с—НогігопіаІзсЪпііі. 
сі—зсЬетаіізсЬег ѴегіісаІзсЪпііі. 

Огідіпаі ѵот И. ЗсЬап (Кг. Ме- 
сіуп, Оопѵ. Ка1и§а) іт Везііге сіез 
Вег§-Іпзіііиіз. 

Гі§. 2. Зугіпдорога дідстіеа ТЬотзоп. 
а—Роіурепзіоск. 
Ь—НогігопіаІзсЬтіі еіпез ТЬеіІез 

сіаѵоп. 
с —УегІісаІзсЬпіи еіпез ТЬеіІез 

сіаѵоп. 
Огі§іпа1 аиз сіет Ооиѵ. Тиіа іт 

Везііге сіез ОеоЬтдзсЬеи Сотііёз. 

Кі§. 3. Атріехиз согпиіиз п. зр. 
а—2е11е. 
Ь—ЗеііепаизісЬі сіаѵоп. 
с—V егіісаІзсЬпііі. 
Огі§іпа1 аиз Аіехіп, Ооиѵ. Тиіа 

іт Везііяе сіез Вег^-Іизіііиіз. 

Гі§. 4. Сатрорііуііит Зіпяоіѵі п. зр. 
а—КеІсЬ еіпег 2е11е. 
Ь — рагііеІІегѴегіісаІзсЬпШ сіаѵоп. 
Огі§іпа1 аиз Тагизза (Ооиѵ. Ка- 

1и§а) іт Везііге сіез Оео1о§ізсЬеп 
Сотііёз. 









Таблица V. Та&1 У. 

Фиг. 1. Мепорііг/Иит зр. 
а—пеполиый горизонтальный раз¬ 

рѣзъ ячейки. 
Ь—пепо.іпый вертикальный раз¬ 

рѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 
Асенцы (Богородскій у., Тульской г.); 
онъ принадлежитъ Музею Горнаго 
Института. 

Фиг. 2. СатроркуИит атріехо'иіез и. зр. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с —горизонтальный разрѣзъ ея. 
(I—вертикальпый разрѣзъ части 

ячейки. 
Оригиналъ происходитъ съ р. 

Безнуты (Тульской губ., Тульскій 
уѣздъ); онъ принадлежитъ Музею 
Горнаго Института. 

Фиг. 3. ІНЬипоркцІЫт іигЫпаіит М’Соу. 
а —ячейка. 
Ъ—горизонтальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ принадлежитъ Музею 

Горнаго Института. 
Фиг. 4. ЬотйаЫа сіиріісаіа Маг Он. 

а—одиночная ячейка этого вида. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ ея. 
с - схематическій вертикальный 

разрѣзъ части ея. 
сі—сложный полиппякъ этого вида. 
Оригиналы происходятъ изъ де¬ 

ревни Причалъ по р. Осетръ 
(Вепевскаго уѣзда, Тульской губ.); 
онъ принадлежитъ Музею Горнаго 
Института. 

Фиг. 5. Сапіпіа Імктепі н. зр. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
сі—схематезироваппый вертикаль¬ 

пый разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Подмоклаго (Алексинскій уѣздъ. 
Тульской губ.); онъ принадлежитъ 
Музею Горнаго Института. 

Рі§. 1. МепоркуИит п. зр. 
а — ипѵоІІзШпсІіо'ег НогіяопЫ- 

зсішіи еіиег 2е11е. 
Ь —ипѵо11зШн1і§ег ѴеіѣісаІзсЬпіи 

ДегзеІЬеи. 
Огі^іпаі аиз сіеш И. Аззеияу (Кгеіз 

Воадігосізк. Оонѵ. Тиіа) іт Везкге 
сіез Мнзеитз сіез Вег^-Іпзйиііз. 

Гі§. 2. Сатрорііуііит атріехоісіез п. зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ь—сіегеп Кеісіі. 
с—Ногігопіаізсітіи сіаѵон. 
сі—рагііеііег ѴеПісаІзсЬпіи Дег 

2е11е. 
Огі^іпаі ѵот И. Везриіа (Кгеіз ипД 

Ооиѵ. Тиіа) іт Везііге сіез Мизеитз 
сіез Вег§--ІпзШи(:з. 

Гі§. 3. ТЯЬипоркуІІит іигЫпаіит М’Соу. 
сі—еіпе 2е11е. 
Ь—Ногштіаізсіпри сіаѵон. 
Огі§'іпа1 іт Везііяе сіез Мнзеитз 

сіез Вег§ Іпзіііиіз. 
Гі§\ 4. Ъопзсіаіеіа сіпріісаіа Маг Он. 

а—еіпе Еінзеігеііе (Ііезег Зресіез. 
Ь—Ногігопіаізсітіи сіаѵоп. 
с — зсЬетаіізсЬег ѴегіісаІзсЬпііі 

еінез ТЬеіІез сіаѵоп. 
сі—еіп 2изаттеп§езеІ2Іег Роіу- 

репзіоск (Ііезег Зресіез. 
Иіе Огідіпаіе аиз сіет И. Ргі- 

ІзсЬаІ ат И. Оззеіг (Кг. УУепеѵг, 
Ооиѵ. Тиіа) іт Везііхе сіез Мизеитз 
сіез Вег§-ІпзШиі8. 

Гі§. 5. СапІпга Ьакизепі п. зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ь—сіегеп Кеісіі. 
с—НогігопіаІзсЬпііІ сіаѵоп. 
сі—зсЬетаіізсЬег Ѵегіісаізсітіи 

еінез ТЬеіІез сіаѵоп. 
Огі^іпаі аиз Дет И. РоДток1о]е 

(Кг. Аіехіп, Ооиѵ. Тиіа) іт Везііге 
сіез Мизеитз Дез Вег§;-ІпзІіІиІз. 
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Фиг. 6. Сусіорііуііит ТІіотвопі и. яр. 
а—ячейка. 
Ъ — горизонтальный разрѣзъ ея. 
с—вертикальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ съ р. 

ПІани (Калужская губ.); онъ при¬ 
надлежитъ Музею Горнаго Инсти¬ 
тута. 

фиг. 7. ВіЬипорІѵуІІит р&ешШтЫпа- 
ігт п. зр. 

а—ячейка. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ ея. 
с—вертикальный разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ съ р. 

Оки (Калужская г. н уѣздъ); онъ 
принадлежитъ Музею Горнаго Ин¬ 
ститута. 

Фиг. 8. Сусіорііуііит зр. 
а—ячейка. 
Ь—неполная чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
Л—вертикальный разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ съ р. 

Выпрейки (Алексинскаго у. Туль¬ 
ской губ.); онъ принадлежитъ Музею 
Горнаго Института. 

Фиг. 9 Сусіорііуііит ЕШеШ п. яр. 
а — ячейка. 
(/ — горизонтальный разрѣзъ ея. 
с—вертикальный разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ съ р. 

Калужки (Калужская губ.); онъ при¬ 
надлежитъ Музею Горнаго Инсти¬ 
тута. 

Фиг. 10. СИзіорІіуИит ЕісЫѵаЫі п. зр. 
а —ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с—неполный горизонтальный раз¬ 

рѣзъ ячейки, изображенной па таб. 
IX фиг. 3. 
Оригиналъ происходитъ съ р. 

Бошаны (Тульская губ.); онъ при¬ 
надлежитъ Музею Горнаго Института. 

Гі§. б. < усІорІіуѴкт Тіитшпі п. зр, 
а—еіпе 2е11е. 
Ъ—Ногігопіаізсіішіі сіаѵоп. 
с—Ѵепісаізсішііі сіаѵоп. 

Огіціпаі тот Г1. Зсііап (Ооиѵ. 
Ка1и§а) іт Везііге без Мизеитз без 
Вег^-Іпзіііиіз, 

гі§, 7. ІНЬ’іѵіорІіуІІит рткШигЬЫаІит 
п. зр. 

а—еіпе 2е11е. 
Ь—Ногігоиіаізсітііі сіаѵоп. 
с рагііеііег Ѵегіісаізсііпііі сіаѵоп. 
Баз Огі§іпа1 ѵош Р1. Ока (Кг. ипб 

Ооиѵ. Каіира) іга Везііге сіез Мизеитз 
без Вег^-іпзіііиіз. 

Р1&. 8. Сусіорііуііит зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ъ—іпсотріеіег Кеісіі баѵоп. 
с— Ногігопіаізсііпііі сіаѵоп. 
сі—рагІіетегѴегіісаІзсІтіНбаѵои. 
Огідіпаі ѵот П. ЛѴургеіка (Кг. 

Аіехіп, Ооиѵ. Тиіа) іт Везііге без 
Мизеитз сіез Вегп-Іпзіііиіз. 

Гі§. 9. Сусіорііуііит ’АШеІіі и. зр. 
«—еіпе 2е11е. 
Ь—Ногігопіаізсііпііі баѵоп. 
с—раѵІіеЩг Ѵегіісаізсііпііі баѵоп. 
Огі^іпаі ѵот П. Каіияііка (Ооиѵ. 

Ка1и§а) іт Везііге без Мизеитз без 
Вег&-ІпзііІиІз. 

Ріо-, іо. Сіторііуііиіп ЕісІпѵаЫІ п. зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ь—бегеп Кеісіі. 
с — ппѵоіізіапбі^ег Ногігопіаі- 

зсЬоіІі бег аиі ТаГ IX, %. 3 аЬ- 
§е1п1беІеп 2е11е. 
Огі§іпа1 ѵош РІ. "ѴѴозсІіаиа (Ооиѵ. 

Тиіа) іт Везііге без Мизеитз бек 
Вег§-ІпзІіІиІз, 



Таблица УТ. ТаЫ VI. 

Фиг. 1. СЯшорЬуШт Ьопзсіаіеі и. зр. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ Туль¬ 

ской губерніи, съ р. Вошавы и 
принадлежитъ Музею Горнаго Ин¬ 
ститута. 

Фиг. 2. СНзіорНуЛит зр. (1). 
а—неполная чашка ячейки. 
Ь—неполный горизонтальный раз¬ 

рѣзъ ея.- 
Оригиналъ происходитъ изъ Туль¬ 

ской губерніи, съ р. Бошаны и 
принадлежитъ Музею Горнаго Ин¬ 
ститута. 

Фиг. 3. СІізіорНуШт Сгейпеп п. зр. 
а—чашка ячейки. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ ея. 
с—неполный вертикальный раз¬ 

рѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ Туль¬ 

ской губерніи, съ р. Бошаны и 
принадлежитъ Музею Горнаго Ин¬ 
ститута. 

Фиг. 4. АпізорЬуІіит сагЬопісиш п. зр. 
а—ячейка. 
Ь — боковой видъ ея. 
с—вертикальный разрѣзъ части ея. 
О р и г и н а лъ пр о ис х о д итъ и зъ Кал у ж- 

ской губерніи, съ р. Оки (дер. Ми¬ 
хайловская) и принадлежитъ Музею 
Горнаго Института. 

Фиг. 5. Сатпіа Неітегзепі п. зр.. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с — горизонтальный разрѣзъ ея. 
(1—вертикальный разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ Ка¬ 

лужской губерніи, съ р. Томны и 
принадлежитъ Музею Горнаго Ин¬ 
ститута. 

Рі§. 1. Сіізіорііуііит Ьопзсіаіеі п зр 
а—еіие 2е11е. 
Ь—(Іегеи КеІсЬ. 
с—Ногігопіаізсіішіі баѵоп. 
Орішпаі ѵот ГГ ДѴозсІіапа (Ооиѵ. 

Тиіа) іпі Везііге без Мизеишз сіез 
Веп’-ІпзСііиІз. 

Гі§. 2. Сіізіорііуііит зр. (1), 
а—ипѵо11зІапбі§ег Кеісіі еіпег 

2е11е. 
Ъ — шіѵоіізіаисіідег Ногігопвіаі- 

зсішііі сіаѵон. 
Огі^іпаі тот П. ДѴозсІіапа (Ооиѵ. 

Тиіа) іт Везііге без Мизеишз без 
Вегд-іпзіііиіз. 

Кі§. 3. СІізіорЪуІІшп Сгесіпегі п зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ъ—Ногігопіаізс-Ітііі баѵоп. 
е — ипѵоІМапбі^ег Ѵегіісаізсітііі 

баѵоп. 
Огіо’іиаі ѵот П. ДѴозсІіапа (Ооиѵ. 

Тиіа) іт Везііге без Мизеишз без 
Вегд-Іпзіііиіз. 

Рі§. 4. АпізорНуПит сагЬопісит п. зр. 
а —еіие 2е11е. 
Ь—Зеііеиаизісііі баѵоп 
с—рагііеііег Ѵегіісаізсітііі баѵоп. 

Огі§іпа1 аиз бет I). Місііаііоѵѵзкада 
ап бег Ока (Ооиѵ. Каіида) іт Бе- 
зііге сіез Мизеитз без Вег^-Іпзіііиіз. 

Гі". 5. Сапіпіа Неітегзепі и. зр. 
а—еіпе 2е11е. , 
Ъ—бегеп Кеісіі. 
с—Ногігопіаізсітііі баѵоп. 
с I—рагііеііег Ѵегіісаізсішііі баѵоп. 
Огі§іпа1 ѵот П. Тотпа (Ооиѵ. 

Ка1и§а) іт Везііге без Мизеишз сіез 
Вег§-ІпзІіІиІз. 







Фиг. 6. СНзюрЪуПит зр- (2). 

а — ячейка. 
Ь — чашка ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ с. 

Слободы, Тульской губерніи; онъ 
принадлежитъ музею Горнаго Ин¬ 

ститута. 
Фиг. 7. ѢорІгорІіуІІиЫ зр. 

а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ Туль¬ 

ской губерніи (село Варфоломѣево); 
онъ принадлежитъ музею Горнаго 
Института. 

Фиг. 8. Суаіѣоріъуііит гедтт ГЬШірз. 
а — ячейка. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ ея. 
с—вертикальный разрѣзъ части ея, 
Оригиналъ происходитъ изъ Нов¬ 

городской губерніи, съ р. Меты; онъ 
принадлежитъ музею Горнаго Ин¬ 

ститута. 
Фиг. 9. КЩІпскорЬуІІцт говвіегм и. зр. 

а—полипня чекъ. 
Ь—чашка одной изъ ячеекъ съ 

тремя почками. 
с—другой полппнячекъ. 
сі—чашка одной изъ его ячеекъ. 

е — схематическій вертикальный 
разрѣзъ части одной изъ ячеекъ. 

/‘—схематическій горизонтальный 
разрѣзъ одной изъ ячеекъ. 
Оригипалъ происходитъ изъ ок¬ 

рестности г. Тулы; онъ принадле¬ 
житъ музею Горнаго Института. 

Фиг. 10. Ьоркоркуііит ТтиівскоЫі п. зр. 
а—ячейка. 
6 —чашка ея. 
с — горизонтальный разрѣзъ ея. 
сі—вертикальный разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ Ка¬ 

лужской губерніи, съ р. Сельны; 
онъ принадлежитъ Музею Горнаго 
Института. 

Фиг. 11. Жізсііеггпа гозвіса п. зр. 
а — полипвякъ, состоящій изъ 

двухъ ячеекъ. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ его. 
с—схематизированный вертикаль¬ 

ный разрѣзъ одной изъ ячеекъ. 
Оригиналъ происходитъ изъ г. 

Вышняго Волочка Тверской губерніи; 
онъ принадлежитъ Геологическому 
Кабинету Казанскаго Университета. 

Гі^'. 6. СИйоркуИищ зр. (2). 
а—еіне 2е11е. 
Ь — йвгел Кеісіі. 
ОгщіиаІ а из бет I), ЗіоЪэсІа (Ооиѵ. 

Тиііі) іт ВечіО.е без Мйзеитз без 
Вегд-ІіізШтз. 

Кід. 7. Ьо])1іО )к/іІЬпп зр. 
а —еіне 2е11е. 
к—бегеп Кеісіі. 
<■ — ІІогшшІаІзсІшіВ баѵоп. 
Огідіпаі аиз бет П. ВагіЬоІоте- 

]е\ѵо (Ооиѵ. Тпіа) іні Везііге без 
Веі'й Вгаіішів. 

Кі§. 8. Суаікоркі/Цит гедшт РкіПірз. 
а—еіне 2е11е. 
Ь—НогшшІаЬсІтіи баѵоп. 
с -рагііеііег Ѵегіісаізсітііі баѵоп. 
Огііділаі ѵот КГ Мз(а (Ооиѵ. Хоу- 

«огпб) іт Везііге без Мизеишз без 
Вепд-Інзіііиіз. 

Рі§. 9. КапіаскоркуИит готенш- и. зр. 
а—РоІуреіъШсксІіеп, 
Ь—бег Кеісіі еіиег бег 2еЦен тіі 

бгеі Кпозреп. 
с—еін анбегез Роіурензіосксііеп. 
(I— бег Кеісіі е'шег ѵоп зеіпеп 

2е11сп. 
с—зсііетаіізсііег \ егііеаізсітііі 

еінез Тііеііез уоп еінег бег 2е11еп. 
/ -зеІіепіаІізсІіегНогігопіаІзсІиііи 

еінег бег 2е11ен. 
Огщіпаі апз бег Цт^Сйеиб бег 

8іабІ Тніа іт Везііге без Мнзентз 
без Вегу-1 пзіііні*. 

Кі§. 10. Ь 'р1щік0ит ТгаиШюЫі н. зр. 
а—еіне 2еІІе. 
Ь — ііеген Кеісіі. 
с— Н о і‘ і г о 11 г а 1 й сі т і I і баѵоп. 
іі—рагііеііег Ѵегіісаізсітііі. 
Огіуіпаі ѵот ГГ 8е1на (Ооиѵ. 

Каіиуа) іт Везііге без Мнзентз без 
Вегу-Іініііиіз, 

Кід. 11 • ЪЬсЫгіпа гозвіса п. зр. 
а—сап аиз гѵѵеі 2е11огі Ъеаіеііеп- 

бег Роіурепзіоск, 
Ь—НогігопійІзсЬпіи баѵоп. 

• с—чсііешаіізсііег Ѵегіісаізсішііі 
еінег бег 2с11ен 
Огщіпаі аиз бег 8іабі М’узсіші,) 

УѴоІоІзскок (Ооиѵ. Т\уег) іт Везііге 
без Оеоіо^ізсііен ОаЬіисІз бег Ипі- 

ѵегзііаі Казан. 



Таблица VII. ТаМ VII. 

Фиг. 1. Сапіпіа согпиіа п. зр. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ Ка¬ 

лужской губерніи п принадлежитъ 
Музею Горнаго Института. 

Фиг. 2. Сапіпіа согпиіа и. зр. 
а—ячейка, другой экземпляръ. 

Ь—чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
(I—схематизированный вертикаль¬ 

ный разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ Ка¬ 

лужской губерніи и принадлежитъ 
Музею Горнаго Института. 

Фиг. 3. ВуЬогѵзкіеИа зр. 
а—морщинистое общее днище 

полипняка. 
Ь — вертикальный разрѣзъ полпп- 

няка; общее днище обращено кверху. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Варфоломѣева, Тульской губерніи; 
онъ принадлежитъ Музею Горнаго 
Института. 

Фир. 4. Сіюпахіз Ѵёгпеиііі М’Ебтѵ. еі 
Наіте. 

а—вертикальный изломъ полип¬ 
няка. 

Ь—горизонтальный разрѣзъ ча¬ 
сти его. 

с—горизонтальный разрѣзъ одной 
изъ ячеекъ. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Торопова Тверской губерніи; онъ 
принадлежитъ Горному Институту. 

Фиг. 5. Ѵаріігепіойіез іиіепзіз п. зр. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
(I — вертикальный разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ г. 

Тулы (Тульской губ.); онъ принад¬ 
лежитъ Геологическому Комитету. 

Гщ. 1. Сапіпіа согпиіа п. зр. 
а—еіне 2с11е. 
Ь—беген КеІсЬ. 
с—НопгопІаІзсЬпіО баѵоп. 
Огщіпаі аиз бет Ооиѵ. Каііща іш 

Везііге сіез Мизешнз без Вст^-Іп- 
зіііиіз. 

Рі§. 2. Сапіпіа согпиіа п. зр. 
а еіие 2е11е еіпез апбегп Ехеш- 

ріагез. 
Ь—сіегеп Кеісіт. 
с — Нопгопіаізсііпіи (іаѵоп 
(I—зсІгетаіізсЬег ѴегіісаЫшіи 

еінез Тііеііез (Іаѵоп. 
Огі§іпа1 аиз сіеіп Ооиѵ. Каіир, іш 

Везііге сіез Мизеишз без Вег§ Іпзіі- 
іиіз. 

Гі&. 3. ВфоткгеИа зр. 
а—сіег тип гсбіде ^ешеіпзаше Восіеп 

без Роіурепзіоекез. 
Ь—ѴегЬісаІзсЬпііі без Роіуреп¬ 

зіоекез тіі аиілѵагіз §еке1ігСет 
Вобеп. 
Огі§іпа1 аиз бет Иогіё ВагіЬо- 

1оте]етоо (Ооиѵ. Тика) іш ВезНге 
без Мизеишз без Вегд-Іпзіііиіз. 

Еі§. 4. Сіюпахіз Ѵегпеиііі М’Ебтѵагбз 
еі Наіте. 

а — ѴегіісаІЬгисІі еіпез Роіуреп¬ 
зіоекез. 

Ь — рагііеііег НогігопіаІзсЬпііі 
баѵои. 

с — Нигігопіаізсііпііі еіиег бег 
2е11еп. 
Огі§іпа1 аиз бет Г). Тогороѵѵо 

(Ооиѵ. Т\ѵег) іт Везііге без Мизеитз 
без Вег§-Іпзіііиіз. 

Еі&. 5. ѴаркгепіоШез іиіепзіз п. зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ъ— сіегеп Кеіск. 
с—Ногігопіаізсітііі баѵоп. 
сі—рагііеііег ѴегіісаІзсЬпіІі баѵоп. 
Огі§іпа1 аиз бег 8іабі Тиіа іт 

Везііге без ОеоІо^ізсЬеп Сотііёз. 
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Фиг. 6. СатроркуПит сопки т п. 8р. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с —вертикальный разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ г. 

Тулы; онъ принадлежитъ Геологи¬ 
ческому Комитету. 

Фиг. 7. Харкгепіоісіез тзіетіз п. зр. 
а —ячейка. 
Ь — чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ча¬ 

сти ея. 
сі —вертикальный разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ съ р. 

Меты (Боровичскій у. Новгородской 
губ.); онъ принадлежитъ Геолог. 
Музею Казанскаго Университета. 

Фиг. 8. КопіпскорЬуІІит Оііѵіепі п. зр. 
а— ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
^ — вертикальный разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ съ р. 

Меты (Боровичскій у. Новгородской 
губ.); онъ принадлежитъ Геолог. 
Кабинету Казанскаго Университета. 

Фиг. 0. Суаікоркуііит зр. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с —схематизированный вертикаль¬ 

ный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Подмоклаго, Тульской губерніи; онъ 
принадлежитъ Музею Горнаго Ин¬ 
ститута. 

Фиг. 10. СатроркуПит Зіпгот п. зр. 
п—ячейка. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ г. 

Таруссы, Калужской губерніи; онъ 
при надлежитъ Геологическому Коми¬ 
тет у. 

Фиг. 11. КорТіоркуІІоііІёз ЗскеПтепі п. зр. 
а — ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с—вертикальный разрѣзъ ея. 
сі—схематизированный вертикаль¬ 

ный разрѣзъ ея, увеличенный въ 2 
раза. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Подмоклаго, Тульской губерніи; онъ 
принадлежитъ Геологическому Ко¬ 
митету. 

Ид. 6. СатроркуПит сонкит п. зр. 
и—еіпе 2е11е. 
Ь—гіеген Іѵеіеіі. 
с—рагііеЛег Ѵегіісаіксіініи сіаѵон. 

^ Огі#іпа1 аиз (Іег 8сасН Тиіа іш 
Везііге без Оеоіордзсііен Сошііёз. 

Ѣі^. 7. ЯаркгепіоЫез тзіепзіз п. зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ь— йегеп Кеісіі. 
с рагНеІІег Нотопіаізсііпііі 

сіаѵон. 
</ раіѣіе11ег\ егіісаІзсЬпііЬ сіаѵоп. 
Огі»-іна1 ѵош Г1. Мзіа (Кг. Бо- 

госѵіізсііі, Ооиѵ. Ко\ѵ.а:оѵос1). іш Ве- 
8ІІ2С сіез Оеоіо^ізсііеп Мизеитз (Іег 
ІГпіѵ. Казан 

Рі§. 8. КопіискоркуИыт Оііѵіепі л. зр. 
а—еіпе 2с11е. 
Ь—сіегеп Кеісіі. 
с—Нотопіаізсііпііі сіаѵон. 
(I—рагііеІІегѴегіісаІзсІіпііІ сіаѵоп. 
Огі^іиаі ѵош Г1. Мзіа (Кг. Во- 

гоіѵіізсЬі, Ооиѵ. Котсдогосі), іш Ве- 
зііге сіез Оеоіодізсііен СаІлпеіз сіег 
ГГшѵ. Казан. 

Гі§. 9. Сі/аіііорНуПит зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ь—(Іегеп Кеісіі. 
с—зсііешаіізсііег Ѵегіісаізеііпііі 

сіаѵон. 
Огі§іиа1 аиз сіопі I). Рос1ток1о]е 

(Ооиѵ. Тиіа) іш Везііге сіез Мизеитз 
сіез Вег^-Ійзгііпіз. 

Гі". 10. СатроркуПит Віпгоиі и. зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ь—Ногігопіаізсітііі сіаѵоп. 
Огі^іиаі аиз сіез Зіасіі Тагизза 

(Ооиѵ. Ка1и§а) іш Везііге сіез Оеоіо- 
рдзсЬеп Сошііёз. 

Гіо-. п, ЬорЫрЛуІІоиіез ЗскеПтепі и. зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ь—(Іегеп Кеісіі. 
с—Ѵегіісаізеііпііі сіаѵоп. 
сі—зсііешаіізігіег Ѵегіісаізеііпііі 

сіаѵоп яхѵеі Маі ѵегргбззегі. 

Огі^іпаі аиз сіеш В. Ройтокіо^е 
(Ооиѵ. Тиіа) іш Везііге сіез Оеоіо- 
§ізс1іеи Сошііёз. 



Таблица VIII. ТаіеІ VIII. 

Фиг. 1. Сапініа Ккіогцао. и. зр. 
и — ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с — схематизированный горизон¬ 

тальный разрѣзъ части ея. 
(I — с х ем ат пзир о ван н ы й вертикаль¬ 

ный разрѣзъ части ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ дер. 

Лужки, Московской губ.; принадле¬ 
житъ Геологическому Комитету. 

Фиг. 2. Сапіѵіа ЗсІтісШ н. вр. 
а —ячейка, 
б—чашка ея. 
с—вертикальный разрѣзъ другого 

экземпляра. 
Оригиналъ происходитъ изъ дер. 

Лужки, Московской губ.; принадле¬ 
житъ Геологическому Комитету. 

Фиг. 3. ЫіНозІгоНоп говвішш п. вр. 
а—полішпякъ. 
Ь—горизонтальный разрѣзъ ча¬ 

сти ея. 
с—вертикальный разрѣзъ части его. 
(I—горизонтальный разрѣзъ ячей¬ 

ки, увеличенной въ 2 раза. 
/'■—вертикальный разрѣзъ ячейки, 

увеличенной въ 2 раза. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Хруслова., Тульской губ.; принадле¬ 
житъ Музею Горнаго Института. 

Фиг. 4. Ьопяііаіеіа ізсііишміапа 81 и с к е п- 
Ъег&. 

а—полиппякъ. 
Ъ—боковой видъ его. 
с—чашка одной изъ ячеекъ. 
(I—горизонтальный разрѣзъ ея. 
/■—вертикальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ найденъ въ видѣ валуна 

въ Московской губ.; принадлежитъ 
Геол. Кабин. Казанск. Университета. 

Фиг. 5. РвтАогафЪгепіоііІез^фзетп.вр. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
в—горизонтальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Подмоклаго, Тульской губ.; принад¬ 
лежитъ Геологическому Комитету. 

Фиг. б. ЬорІгорЬуПит окете и. зр. 
а—ячейка. 
Ъ—чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ дер. 

Лужки, Московской губ.; принадле¬ 
житъ Геологическому Комитету. 

Гід. 1. Сапіпіа КШогуае и. зр. 
а— еіпе 2е11е. 
Ь—(Іегеп Кеісіі. 
с— веЬетаШііѣег НотопЫзсЬши 

еіпез ТЬеіІез баѵон. 
(I—зсЬетаІізіНег ѴеПлеаІзеЬпШ 

еіпез Тііеііез баѵоп. 
Огі^іпаі аиз бет Б. ЬизЬкі (Ооиѵ 

Мозк.чи), іт Везііхе без ОеоІо^ізсЬеи 
Сотііез. 

Гіу. 2. Саніпіа РсЬтпІй н. зр. 

а—еіне 2о11е. 

Ь—бегеп Кеісіі. 
е—ѴегіісаІзСЬпіК: еіпез анбегп 

Ехетріагез. 
Огідіпаі аиз бет Б. ЬизЬкі (Ооиѵ. 

Мозкаи) іт Везіие без Сгеоіо^ізсііеп 
Сотііез. 

Гі§. В. ЫИюзігоііоп Г088ІСШП п. зр, 
а—Роіурензіоск. 
Ь — рагІіеПег ІІогі гоп Гаі йсііп і 11; 

баѵон. 
с—раггіеііег У’егіісаіасішіік баѵон. 
(I—Ііогіяоніаізсііпіи еіпег 2е11е, 

2 Маі ѵегргбззегЬ 
{’—ѴеіѣкаІзсЬпіи еіпег 2е11с 2 

Маі ѵег^ібззегЬ 
Огі§іпа1 аиз бет Б. СЬгизІоѵѵо 

(Ооиѵ. Тиіа) іпі Везііге без Мпвешпз 
без Вещ-ІнзШиО. 

Гід. 4. Ьотіаіеіа Ізскиззоіѵіагіа Йіискеп- 
Ь&гр. 

а—еіп Роіурепзіоск. 
Ь—ЗеііепапзісЬі баѵоп. 
с—бег Кеісіі еіпег бег 2е11еи. 
сі — ІІогігопІаІзсІшіВ баѵон. 

—Уегіісаізсіпііи баѵоп. 
Огіё'іпаі аиз беш Ооиѵ. Мозкаи 

іт Везііге сіез Оео1о§ізс1іеп СаЬінеІз 
сіег ІГпіѵ. Казан. 

Гі§. 5. Рзе исі о’ауЬ г в п Іоѵіез-кего/е ;сі ѵ г и. зр. 
а— еіие 2е11е. 
Ь—бегеп Кеісіі. 
с—НогішіЬаІвсЬиіП баѵоп. 
Огі§іпа1 аиз беш Б. Робток1о)е 

(Ооиѵ. Тиіа) іт Вевіѣге без Оеоіо- 
§ізс1іеп Соіпііёз. 

%. 6. РоріюрІіцІІит окспзе п. зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ь—бегеп Кеісіі. 
с—НотопіаІзсЬпіи баѵоп. 
ОгІ0ІТ,ч1 аиз беш Б. ЬизЬкі (Ооиѵ. 

Мозкаи) ші Везііге без ОеоІо^ізсЬсп 
Согаііез. 









Таблица IX. ТаГеІ IX. 

Фиг. 1. Ьипзсіаіеш гоззіса п. зр. 
а полипнякъ, состоя щій изъ вруд- 

ныхъ ячеекъ. 

Ь полипнякъ, состоящій изъ бо¬ 
лѣе мелкихъ ячеекъ. 

с горизонтальный разрѣзъ двухъ 
ячеекъ. 

іі—вертикальный разрѣзъ двухъ 
ячеекъ. 

Оригиналъ происходитъ изъ с. 
Лужки, на р. Окѣ (Московская губ.); 
принадлежитъ Геолог. Комитету. 

Фиг. 2. Ьопзсіаіега Мизсккеіоті п. зр. 
п часть полипияка. 
Ь полипнякъ, уменьшенный въ 

3 раза, съ верхней стороны. 
полипнякъ, уменьшенный въ 

о раза, съ нижней стороны. 
Оригиналъ происходитъ изъ с. 

Лужки на р. Окѣ (Московская губ.); 
принадлежитъ Геолог. Комитету. 

Фиг. 3. СусІоркуПит Шеіі п. зр. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 

Оригиналъ происходитъ изъ села 
Лужки на р. Окѣ (Московская губ.); 
принадлежитъ Геолог. Комитету. 

Фиг. 4. Сіізіоркуііит Ыеітегзепі п. зр. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с—горизонтальный разрѣзъ ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ дер. 

Лужки на р. Окѣ (Московская губ.); 
принадлежитъ Геолог. Комитету. 

Фиг. 5. СусІорЪуШш тзіепзіз и. зр. 
и—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
с горизонтальный разрѣзъ ея. 
к вертикальный разрѣзъ частиея. 
Оригиналъ происходитъ съ рѣки 

Меты (Боровпчскіп у., Новгородской 
по.); принадлежитъ Геологическому 
Музею Казапскаго Университета. 

Фиг. 6. ІЯЬипоркуШт ВагЪоЫ п. зр. 
а—ячейка. 
Ь—чашка ея. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Подмоклаго, Тульской губ.; принад¬ 
лежитъ Геологическому Комитету. 

Фиг. 7. Рзеисіозаріігепіои/езРегочетн.зр. 
а—вертикальный разрѣзъ ячейки, 

изображенной на таб. VIII. фиг. 5. 
Оригиналъ происходитъ изъ села 

Подмоклаго, Тульской губ.; принад¬ 
лежитъ I еологическому Комитету. 

Ѣ'і§. 1. Ьопзііпіеіи гоззіса п. зр. 
а—еін аиз 8гоззеп 2е1!еп Ьезіе- 

Ііепйег РоІурепЛоск. 
Ь еіи аиз кіеіпогеп 2е11еп Ъе- 

зіекепйег Роіурензіоск. 
с НотопбаІзсЪпіи ххѵеіег 2е1Іеп. 

(I ѴегіісаІзсІтіН гѵѵеіег 2е11еп. 

Опдіпаі аиз сіет I). ЬизЬкі ап 
Йег Ока (Ооиѵ. Мозкаи) іш Везііге 
йез Оео1о8ізсЬеп Оотііёз. 

Гі^. 2. Ьопзсіаіеіа Мизсігкеіот п. зр. 
а—ТІіеіІ еіпез Роіурепзіокез. 
к 3 Маі ѵегкіеіпегіег Роіуреп- 

зіоск ѵои сіег ОЬегзеіІе. 
с о Маі ѵегкіеіпегіег Роіуреп- 

віоск ѵоп сіег Цціегзеііе. 
Огі8іпаІ аиз сіет Б. Ъизіікі ап 

Йег Ока (Ооиѵ. Мозкаи) іш Везііге 
сіез Оеоіодізскеп Сошііёз. 

Рі8'. 3. СусІоркуПит Шіеіі п. зр. 
а — еіпе 2е11е. 
Ь>— йегеп ІСеІсЬ. 
Огі8іпа1 аиз йет О. Ьизккі ап 

йег Ока (Ооиѵ. Мозкаи) іш Везііяе 
сіез Оео1о8ізскеп Сошііёз. 

Рі§* 4. Сіізіоркуііит Пеітегзепі п. зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ь—йегеп Кеіск. 
с—ІІогштіаІзскиііі йаѵоп. 
Огі8іпа1 аиз сіет I). БизЬкі ап 

Йег Ока (Оопѵ. Мозкаи) іт Везііге 
сіез Оео1о8ізс1іеп Сотііёз. 

Гі8. 5. СусІоркуПит тзіепзіз п. зр. 
а—еіпе 2е11е. 
Ь—йегеп Кеісіі. 
с—НопгопіаІзсЬпііі йаѵоп. 
сі—рагііеііег Ѵегіісаізскпііі. 
Огі8іпа1 ѵот Ы Мзіа (Кгеіз 

Вогоѵпізскі, Ооиѵ. Коѵщогой) іт Ве- 
зііге йез Оео1о8ізсКеп СаЪіпеіз сіег 
Чпіѵ. Казап. 

Гі8. 6. ВіЬипоркуІІит ВагЪоіі п. зр. 
а —еіпе 2е11е. 
Ь—йегеп Кеісіі. 
Огі8іпя1 аиз йет I). Рёйтоккуе 

(Ооиѵ. Тиіа) іт Везііге сіез Оеоіо- 
8І8сЬеп Сошііёз. 

Гі8. 7. РзеисІогсфігепШсіез Ре,га(е§етп. зр. 
«—Ѵегіісаізсітііі йег аиі Та!’. 

VIII, Рі8. 5 аЬ8еЬік1еІеп 2е11е. 
Огі8іпа1 аиз Йет В. РоЙтоккуе 

(Ооиѵ. Тиіа) іт Везііге сіез Оеоіо- 
дізскеи Сошііёз. 
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